
ΑΡΡΕΝΔΠΙΧ 

ΟΟΝΤΙΝΕΤ ρδιςοᾶ δ]ιογιιπὶ ἰηεγργείι ἘκΑΟΜενΝΤΑ δὰ Πευτεγοποηηΐαπι, νεῖ ἐλε ; νο] Ρτορίασ 
αυζ εξ οηβ ναγιεϊδῖει, ἀὰϊ σαιλ5 αυδίαδηι 4145, ἄεπυο εἀεπάα. (οάϊςαβ διιΐοπι ἤπρα]!}, ἀαογιπὴ Ἔχ 
τηαγρι δι εὰ ρἰεγιπίχας ἢδιυῆηχυβ, ᾿Μἀεαὶ υϊδὺϑ8 Δηΐς, ὨυΠΊΟΓΙ5 ἀεηρηδηΐυτ. 

ΟΑΡ.]. τ. Τοφολ.] Α. Σ. Ασηρωθ. τοϑ8, Ηωυς γοίεσίυγ, (εἀ οἷξ δὰ Αὐλῶν ἔοτίς γεΐοσγεπάυμη. ὀ ἀ7π. υἱοὺς} | 

ὁ. Α. Σ. Θ. τὰς νἱνς. ὃς. 12. φέρειν) Α. αἰρεῶ. 1ο8. τὸν κόπον] Α. τὸ ἀρμα. Σ. το βαρος. ς8, ὃς. 17. “ ὦ 

ὑμῶν] Σ. (ΠοῚ ὑπερ υμας. Χ. 26. Καὶ] Σ. οι Λοιποι, αὐ ἡ 120, ῥγιπλα σἤδηι. ἡπχειθήσατε τῷ ῥήμ. Κυρίω] κε 

Α. τροσηρισατε..... Ὁ Χ. Ηος δὰ διεγογγύζετε ἴῃ σοῃλ. 27 τεΐογυηϊ ὃς, 120. Σ. αρεπικράνατε τὸ φομα Κυ- 

ριου. 10. Ηπο Τβεοδοιίοηὶ τγίδυις Χ, 46. προσχκέϊοϑαι)] Α. ὥληρωσωι. Χ. 48. ᾿Ιησϑς] Α. Ιωσουα. Χ. 
40. ἐπιξρ. δζς.] Σ. αναφρεψαντες ἐπάρατε εἰς τὴν ἐρῆμον. ὃς. ἐφρατοπεδ.} οι ὃ. ((15) «πηρατε. Ιοϑ8. 41. ἀνα- 

λαξόες ὅτε. Σ. Θ. περιζωσάμενος φὐβέτο ΑἸ ἴθ 5, εἰ ἔς 130, ἐὴδε ποῦ 6118 (ρον ἀείοτγιρίας βαθεῖ, 
ΑἸΙογυμὴ [πιογργοῖαπι Ἰεξμίοπαϑ8. 1: 6} ἐδ νς. ΧΤν ὕ. εἰ δον 5 τς οσσας 

ΟΑΡ. 11]. ς. μὴ συνάψητε πρὸς αὐτὰς] μὴ ἐρρωάθητε [ε ἐν αὐτοῖς. μη δ Ὁ ΠΝ ΝΕ ρος αὐτῆς 10. ό. ἀγορά- -: 

σατε παρ᾿ αὐτῶν) Α. ου Ὦυς τεΐετ Χ. 7. διάγνωθ ] Σ. ἐνοηιθετι. 1Ιο8. 20. οἱ Ῥαφαιν] Α. λαὸς και δ ν ΠΑ αϑ αῤφγυβῥι : σ . ἡ σφέζε, Ξ 

μεγας τολυς καὶ υζηλος. (ἢς) 120. Ηξς ποῃ οαγοηΐ εγγογθ, ιάς ᾿πιΐυπι σοτηπηδῖδ 21. 26. Κεδαμὼϑ] 
Ἀ.Σ. Θ. Κηδαμωθϑ. 129. 414. ἐκρατήσαμεν) Σ. ἐπορϑησαμέν. Α. καϊελαξομεϑα τοϑ. 46. διέφυγω Σ. υὑπερ- ' 

μζυσεν. τοϑ. 
ΓΑΡ. 1. 4. πάντα τὰ περίχωρα) Ἀ. Θ. τᾶν ογοινισμα. 108. ς. τῶν Φερεζαίων) ὁ, Λοιποι, ατειχίξων. 108. 

10. Μισὼρ] Σ. τοῦ ομαλ.... (6) 1230. Σ. τοῦ ὁμαλοῦ τῆς υπῆιας (ἀι ψεγῆοηεθ) 1οϑ8. 27. τῷ λελαξευ- 
μώου] Α. Σ. Φασγα της σκοτμής. (ς) 132.οθ. Λίδα) οἱ Λωποι, Νστον. 1ο8. 209. νώπη] Α. Σ. φαφαγγι. 128, σκότη Γ 
1η0. 

ὡς τς ̓ ς 

σΑΡ.. ἵν. 2: τῷ Βελφεγ.] [7 Λώποι, εὐ τῦῦ..... 1ηό. 4. κα υόνενήνι., Α. τῦροσ κολλωμένοι. 10. Χ. ἐν τήξει 

12. ὁμοίωμα] Σ. μν Χ. 17. ὁμοίωμα Ἶ Δ. νποδειγμαῖα. το8. τ. ἃ ἀπώειμε ὅχο.] Ουξ ᾿ἷς ϑγπὶ- ,- Ἃ τοῖς λιν 

τλλοῦο τος ἨΠεχαρία, 11}: αυοηυο, (ςἀ ἤης συν, ταδυῖς 8ς. Εδάεωχ νετοὸ Τοούοιίοπὶ ἐγίδυϊς, (εξ δὰ ᾿ 

καμίνῳ ἴῃ ΟΟΠ1. 20 τεξεγί, τοϑ. 22. προσέχετε] Α. φΦυλαξεέϑε. τοϑ. 2-ς. χρονγίσητε] Α. Σ. Θ. παλαιωϑητε. 110... ὑγε. Ὁ 
Ξ᾿ 42. κατὼ τὸ ῥημαι} οἱ Λοποι, ομϑιον ἀὐτω. 1ο8. 483. πεδινὴ] Α. εὐϑεια. 1Ιο8. 406. ἐγγὺς] Α. εἐναϑῆιον. τοϑ. 

48. ἐπὶ τῷ ἴρους τῶ! Σ. τὴν σεδιαδα τὴς αοικητου. 1ο8. Ηᾶς γεῖο δὰ “Αραδα ἰῃ ζς0π). 49 τεΐεγί 110. 

ΠΑΡ. ΜΡ. φ. λατρούσης) Α. δουλευσεις. 1ιο8. ἀποδιδὼς] Α. Θ. ἐπισκεπομενος. το8. 11. καϑαρίση] Α. α«- 
ϑωωση. Χ. τό. τίμα] διξασι. Χ. 48. ὀρϑως) Α. Θ. γγαϑιναν. τΙοϑ. 40. τὸς οἰχως] Σ... σκηνας. 1οϑ. 
41. ἐκκλινῶτε) Α. φσησισϑαω ((ς). Χ. 42. ὅπως καΐαπ. δζς.} ὦ Λοιποι, να ᾧπε καὶ ἀγαϑον υμιν. τοϑ. 

ΠΑΡ. ΨΊ. τς. ζιλωτὴς] οἱ 27 [ς} 'σχυρος. τοϑ. ἡἸεΣ δὴ 
ΠΑΡ. ΥΝἹ]!. 2. πατάξος} οι 8. ([[ς) αναϑεματισος. Χ. ο. τιξὺς] Α. Θ. ἰφχυρος. το8. 10. ὑψηλὸν Α. Σ. ξοττυξι 

ἐχτεταμενω. 18. ἔθνεσι] οἱ Λοιποι, λάοις. 108. 421. μέγας καὶ κραταιός] Α. Θ. Φοδερος. ἰφζυρος. ᾿οϑ., 24. ἐκ χῳ. τὺ 

τῷ τότε ἐκείνη} Θ. Σ. ὑποκαΐω τὰ ὕρανε. 1οϑ8. 

ΟΑΡ. Ν]Π. 2. εψώμισέ σε) Α. εδρωμαῖνσε σε. 1το8. τς. δάκνων] Α. ζέμπρισης Φυσιματος καίων. Ἰοβϑ. δι. οὖ. ἤς 

Ἰερεηά. Α. ἐμπρηφης. τυὰ χ, αυο νοχ ἱηργεάϊτωγ, ἰογίς εἰξ σογγιυρίυπι εχ Σ. 14τὰ Ἔναηάο. ϑδιηΐ ἢὶς χα 
(ογίδη ἔγεβ νγεγήοηςϑ. [εροπάμσηι ἴπ ἐδοιπηἀ4 φυσηματος. 

ΟΑΡ. ΙΧ. γ. ἀποιϑϑηες)] Α΄ Σ. τροσριζοῦες. (ἢς, Ἰερ΄, τροσεριζοντες) 1Ιο8. 0. καἸεγενόμην] Σ. ταρεμεινα. 
1οὃ. 12. σαρέζησαν) Α. απεφησαν. Χ. 42]ὶ . σφόδρα ἀτι-- ας -4ἀἘ16} Σ. ἐπιμελως. 108. 4271. δίδωμι] οἱ 

Λώποι, ἐδωκα. τοϑ. ὡκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς αὐτὶ] Σ. Θ. τταρεπικράνατε τό φομώ Κυριου. 1οϑ. 24. ἐγνώσθη 
ὑμῖν] Σ. Θ. ἐγνω υμας. 1τοϑ. 

ΟΑΡ. Χ. το. ἐξολοθρεῦσαι] οι Λοιποι, διαῷϑειρεσαι. 1το8. 11. βαδιζε δζο.] Α. ἀναςηϑι αὐτω (ῇς, {εἀ τε]1- 

αἰα τς τη ΕεΧΔρ].) ὃς. 

ΠΑΡ. ΧΙ. 8. ᾧπε) Α. Σ. ἰοζγυσητε. 1το8. 12. ἐπισκοπεέταιἾ Α. Θ. εκῴπει. τοϑ. Ι ̓ ς. χορτάσμα]α] Α. 

χλοην. Χ. 16. σλατυνϑὴ} Θ. ϑελχϑη. Σ. «πατηϑη. 108. 18. ἀφάψ τε) Α. συνδησεϊε. τοϑ. 22. ἀκοὴ 

ἀκϑσητε) Α. Θ. Φυλασσονῖες φυλαξηοϑδε. το8. 24. τῆς ἐπὶ δυσμῶν) οι Λοιποι, φογάτης. Χ, Ιοϑ. 20. Γαιδάλ] 

Α. Ηδαλ. τοϑ. 30. Γολγὸλ)] Α. αὐλωνας καϊαῷανους. ((ς) Χ. 
ΠΑΡ. ΧΙ]. 2. 9ινῶν] οι. Λοίποι, βουνων. το8. 4. τὸς βωμὸς] Α. Θ. ... ϑυσιαξηριά. 1οϑ. 

ΠΑΡ. ΧΙΠ. 6. παρακαλέση] Α. Σ. αναπειση ὃς. 16. τάντα] Α. ολοτελως. Χ. 

ΟΑΡ. ΧΙΝ. ᾿. τη ΤΧΧ νδςαῖ] Α. κα]ατεμοιϑε. Χ. 20. ἀλλοτρίῳ] Α. ξεω. Χ, ἄρνα] Α. εριῷον. Χ, 
ΠΑΡ. ΧΝ. 7. ἀποςέρζεις] Θ. φερξεις. Χ. 18. ἐπέτειον) Α. δευτερομενον. Χ. 
ΟΑΡ ΧΥΤ, 8. γραιστοοσαν.} ΑὉ ἐκ ξατας. (ἃς), ὃς. 

οΙ 
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ΝΈΩΝ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑῬὐ ΘΕυΤΕΒΟΝΟΜΙΟΜ. 

ΟΑΡ, ΧΥῚΙ. 8. ἀδυνατήση] Α. ϑαυμαφωθϑη. Χ. 

ΠΑΡ, ΧΜΠΠ. 8. σλὴν] Α. χωρις. Χ. τἱ. ἐπαάδων Θ. ϑέλητης. Χ, τὸς νεκρός} Α. ... μάγον, Χ, 

ΟΑΡ, ΧΙΧ. ς. τῇ ἀξίνη] Α. εν τῶ πελέκει. Χ. 14. μετακινήσεις] Σ. ἐπελευσει. (15) 108. 

ΟΑΡ. ΧΧΙ. 2. τραυματίᾳ} Α. Σ. ἀνηρήμενᾳ. 108, 17. τέκνων] Σ. τῆς ἰογυος. Χ. 21. λιϑοξολήσωσιν} Α. 
χερμωδιασιν. τοϑ. 22. κοιμηθήσεται] Α. αυλιοϑησέϊαι. τοϑ. Ὁ»: 

ΠΑΡ, ΧΧΙΙ. ο. διάφορον] Α. εἰργμένον. (4. 12. φρεπΊῳ} Α. ἀντιδιακειμενον. πο τ Ὁ ...7 )δ4 

ΟΑΡ. ΧΧΠΙΠΙ. 2. ἐκ πόρνης] ΘΥΠΊΠΊ. 21 αΠΙ ΥΩ. οΥτ. ἃΡ. ΒΑτ- Ηεργ. 6. ὅἅ προσαγορεύσεις] Α. οὐκ επιζπη- 

σεις. 198. 10. ἐκ ῥύσεως] Α. ἐκ συναντισματος. Χ. 13. τὴν ἀογημοσύνην σου] Σ. Θ. τήν ρυπῖον σου τοϑ. ϑυτήτη. 

“αάαίφοι ἔπιαν, ϑγτ. ἀρ. Βατ- Ἠβδγ. 14. καὶ παραδᾶναι τὸν ἐχϑρόν. στ πρὸ προσώπου σε κα ἔς αι) Σ. καὶ δαναι τον 

ἐχθρὸν σου καὶ ἐμπροσϑεν σδ᾽ ἐξαι ουν. Θ. καὶ τῷ δουνῶι ὅζο. ὡἴ ἴῃ ΡΘΕ: ὃς. τό. δ] οἱ δὲ Λοιπὸὶ, ἐν μιᾶ 

τῶν πόλεων σου. ῬτΌΓΟΡ. τη Οϊ. Νιο. κα 1]. 

ΑΡ. ΧΧΙΝ. 4. ἀποςασίου] Α. ἀποκοπης. Χ. 

ΟΑΡ. ΧΧΥ͂. 11. τῶν διϑύμων] Α. εν αἰοζυναῖς. Χ. 13. καὶ ςάϑιμιον)] Α. .... λιϑὸον (Ώς) Θ. και λιϑους. 
1οϑ8. 

ΟΑΡ, ΧΧΥῚ. 2. ἴ ΓΧΧ,, υἱ νιἀδίυγ, ναολ 1] Α., σα οἰσεις ἀπὸ γὴς σου. ὃς. Ὑιάς ὕεγο νδγίδηίθς {Ὁ 
εχ. 

ΟΑΡ. ΧΧΥΙΙ. 2. ΧΧ ν ρα} Α. εν Κληδ: Χ, 9. 5:78] Α. ὥροσγες. 1τοϑ. 

ΠΑΡ. ΧΧΥΊΠ. ς. τὰ ἐγκαταλ.} τὼ μέλλον]α καὶ τὰ ἔογατα, ἅὅτω γὃ ἐξέδωκαν οἱ Ἄοπα Κ ΕΈΘΌΟΡ. 1ὴ Ολι. Νις. 

«41. 220. τὴν εὐ κόρ Σ. τῆν ἀχρρτάσιαν. Χ, 4. Ἤιυς, ποη δά τὴν ἐνδείαν, τείετιαπῖ. Αντὶ δὲ τῷ ἐκλιμίαν, 

Σύμμαχος ἀχορτασίαν ἐξέδωκεν. ῬτΟςΓΟΡ. ἴῃ (αι. ΝΟ. δά 1. 2Ζ2ς. ἐπὶ κοπὴν] Σ. ({Ξἀ Θ. ποη {ξα4υϊτΓ) τροπου- 

μενον. Χ, ὃς. ΦΘραυόμενον κρὴ προσκόπΊοντω, ὡς ἐξέδωκαν οἱ Λοιποὶ ὅζς. Ῥτοςορ. π᾿ (Δϊ. Νς, 4 1." 40. τρυγή- 

σεις} Α. λαεικμήσεις. (0) Χ, 64. διασπερέ Α. (ς, ποῃ Σ.) σκορπισει. Χ. 

ΠΑΡ. ΧΧΙ͂Χ. 6. οἱ ἀρχίφυλοι] Α. ἡ κεῷαλη. Χ. 20. χλωρὸν] ΘΥΓΩΓ. ΞΤαπΙΟΗ υἱγίάε. ὅγτ. ἴῃ Βα --Ἡοῦτ. 

ΟΑΡ, ΧΧΧ. 12. ἀκόσαντες αὐτὴν] Α. ακουξὴν ἡμῖν αὐτὴν ([!ς) ποιήσει. Χ. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙ. 21. ἴπ τ ΧΧ νδοδᾶῦ] ἃ χαὶ ἐξαὶ οτὰν ευρωσὶν αὐτὲς κωκῶ τῦολλα καὶ ϑλαψοις. Ακχ. ταυτα. Χ. 

τὴν ταονηρίαν αὐτῶν] ΘΥΤΏΠ.. ως ἐγ. ΤὨεοά. ὠς ΦΟγΊΠΙ. ογτ. ἴὴ Βα - Ηερτ. 424. εἰς τέλος 
Α. τελειωσεως ἀντω. ({1ς) Χ. 27. τυρὸς Ἴ Α. μετα. (ἢς) Χ. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΙ. 8. ὡς διέσπ. υἱὸς ᾿Αδ.] Α. εν τω διορίζειν νιὸς ΕῪΒΝ ((ς) Χ. το. αὐτάρκησ.} Δ. ηυρεν. Χ. 

14. τὴν ἰοὺ} Α. ..«ὑψωματα. Χ. 14. τρώγων Α. ρίμων, (ῇῆς ; ἔοτῖς νεσὸ Ἰερεπάυτω ἤξ χρίων) Χ. 
27. εἰ μὴ δὲ ὀργ.] Α. πὴ εὐἴδί Ἰγασμπάϊα, ὅγτ. ἰὴ ΒΑτ- Ἰεῦσ. 29. ἀκ ἐφρόν.----χρόνον] Ααυ1]16 Ἰεϑεοηεπι, 
πιο Βάρεηὶ Ἡδεχαρία, ἐχῃιθεῖ ἴῃ τοϊάεπχ νεγθῖ8, Ὠ1Π αυοά συνετιοϑήτωσαν Ἰεραῖ, ῬτοΤορ. ἴῃ Οδλί. ΝΊς. 

8441. 42. κεφαλῆς Α. πετασμένων (ἢυς τεΐετ) Χ. 43. εὐῷρ. ἔθνη μετὼ τῷ λαξ αὐτῷ} Α. ἐνοποιήσατε (1. ε. 

αἰνοπ΄.) ἔϑνη λαὸς αὐτῷ Ῥτοζορ. τὰ (Δῖ. Ν!ς, 441. 40. τὸ ᾿Αδαρὶμν}] Α. τῶν σεραν. Χ. Σ. τῶν διαξασεων. ὃς. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΗ͂Ι. 2. ΓΑγ[λοι] Σ. τὺυρινος νομος ({10). Σ. τὺυρ δογμα αὐτοῖς. (ῆς ᾿ἴεγα πα) 1οϑ8, Ἐοχίς εἰξ εἴσοῦ 

αυοαά ποπιεῃ ρῥγίπιὶ [ηΐογργεῖῖβ. (Οοηξεσγ γεγο ουπὶ ργίγηα εχ ἢ15 Ἰεέξξίοπε ψεγῆοπεπι 814ν. Οἴἶζγορ. 
44]. 6. ἐν ἀριϑμῷ] Α. .. ανδρασι. (Ὦυο τεξοτ) Χ. Ὑιάς ϑομαγέβηθεγρ. ρΡ. 142. 77. αἱ χεῖρες αὐτῷ διακρι- 

᾿ γῶσιν αὐτῷ] Σ. αἱ χέϊρες αὐτῇ ὑπερμωχήσεσιν αὐτῷ. ῬτοΟζΟΡ. ἴῃ (Αἴ, Νῖς. 4 ]. 8. δήλους---ἀντιλόγ.  Σ. τελειό- 

τῆς σε καὶ διδαχή σου τῷ ἀνδὸὶ τῷ ὁσίῳ, ὃν ἐπείρασας ἐν δοκιμασία" ἐδοκίμασας αὐτὸν ἐπὶ τῷ ὕδατος τῆς ἀντιλογίας. Ῥτο- 

οορ. ἰδ]4. γ᾽άς ϑοβαγέεηθεγρ. ρΡ. 143. 11. ὀσφῦν) Α. νωτον ἢ ἰορυν. ([[.) Χ. 12. σκιάζει] Θ. σκεπαᾷε. 
ξ4. 14. γωνημάτων] Α. τρωγήματων. ἐκραλης. Χ, 8ι:ς ὨδΡεῖ, εἰ ἢυς τεΐογι. Ουςγεηάμυπιχ ἐοσίδη εἰ δά 

νοσοτὴ ΡοΙεγειητα, πυπὶ ἢτ Ἰεραπάϊπη ἐχδολης, εἴ Δα συνοδῶν τεξετεμάσμη. 16. τὰ δεκτὰ} Σ. σπωρας δέκατα. 

((Ω). 5ς4. 19. καὶ ἐμπόρια παράλιον κατοικξντ. Αι] Ἰεέπιοηοτλ ἤς Ὠαθεῖ ἴῃ τεχι, καὶ ἀποϑηκας κεχρυμο- 

μένους αμμξ. ςξ4. ϑγτῶζα. Ηζογγεα ΠΟ Π6 15. 5: ἀγέόμα. ϑγτ. ἴὴ Βα -ςῦτ. 
2 γ ΟΑΡ. ΧΧΧΙΝ. 1. ἀπὸ ᾿Αραδὼϑ] Α. ἀπὸ ὁμαλῶν. Ῥσοοορ. ἴῃ (δῖ. Νίς. δὰ 1. 146 δομαγέεηθεγρ. ρ. 144. 
Ν᾽ 



ΑΌΏΕΝΌΑ ΕἸ ἘΜΕΝΏΑΝΔΔΑ 

ΙΝ ΤΟΜΟ Ι. 

(ΟΟΡΙΟΕΘ ἄυο Οἴτξοὶ, 44, ς2, τῆι ποηάδυτ Ἰπηοϊζυογαηῖ, συπὶ δαυά ραυϊυΐυτ ἀς Ῥοηίζαίευοδμο ἢ1- 
τῆςες τγρὶβ8 ἐχργοῆῃμ : Πογι) ἐτρὸ ἰειομο8 νατῖϑ ροσ ραζίςηχ τεχτβ Μοίδιοι τηᾶχιπηδηὶ ἤὰ]ς ἴοςο εγιηξ 
σωδηὐδδη δ, Ῥοστο, Οοάϊουσι αυδίυοτ, 46, 53, 54, 118, ςοἸ ]δἴομε85 μαυὰ ροϊζιμεγαπι ἡ: ροίξ Ἰοησαπι 
ζειροτιβ ἰηϊεηεόξυτη δάριίοι; εξ συπὶ ἢ ροϊτεοηχ, χυοδὰ ᾿ηάοϊςπη τεχεύβ, δῦ 8115 φυϊυίάδηχ ες (οὐ!- 
εἰδυ5 πηςῖς δυὰ νιδογεπίυς εὔϊε ἀϊνετγί, ποϊυσγαπι ναγιδηΐοβ ἐοσιπὶ ἐχρθέϊατο, οἴ Ὠ1}1] ἸΠΤΟΓΙ ΠῚ ΡΕῈΓ ΔΏΠΟ5 
ἔετε ἀυος ῥτεῖο γαάςσς υυπὰ ἴδπηεη ἃ ἐδ τ (8 Οοὐιϊοῖρυ5 4 Πὰς ποππυπαυδηῃ ἀμΠοεάδηξ, ἀε ]εο- 
Ἐοπῖθι5 ἢϊ5 Θοπλ Ππηριυ]ατιθυ5 ρος δγυπι Οεηείςοϑβ, ἐξ ἀς ῥγδῖοσγα 9 σοτειροηπάϊνε αυοδὰ 4}14 εἐχοπι- 
Ῥίδγια ρεσ τοΐϊῃτα ἤυμης τογηθηι, ἢϊς σοταγαοηςθῦο. 

ΟΕΝΈΘΙ5. ΟΑΡ. 1,2. ἐπάνω τὰ ὑδ.} τοῖς ὕδασιν ἴῃ αἰϊυἤοπς 
Ῥαπιαίς. ', ,Ζόο. 7. καὶ ἑποίησ. ὁ Θ. τὸ ςερ.] 126. ὁ Θεὸς 25} 
α 44. ριο ὃ ἣν ὑποκάτω δαδεῖ του ἐπάνω, εἴ πιοχ ρῖῸ τοῦ ἐπάνω ἢᾶ- 
θεῖ τοῦ ὑποκάτω, ς 1. 16, γυκτὸς---γυκτὸς ἴῃ σοηγ. 18} α ροϊτγεπι. 
εἰ 4υα δϊ5 Ἰπεδοεηϊ ς 3. 1λο. ξωσαν κατα γίνος (4. ἐπὶ τῆς 
γἈ.} α ς4. 41. υδατα κατα γένη ἴῃ αἰϊα ἰεξτίοης παδεῖ ό 1. ὁηε- 

πἰα τοἰαι!α αἰαία Αἰτηεπὶ (οὐκ. ἀεςεα. 424. ὁ Θεὸς] α 44. στλη- 

ϑυνιίσϑὼ ἐπι ς2. 24. καὶ τὰ ϑηρια 53. κατὰ γίνος 2 --χατὰ 
γίρος υἷι. ἴῃ ςοπι. 18} α αἰτεγυῖγα εἰ 4ιαε ἰϊ5 ἰωϊετασεηῖ 4. 4ς. 9η- 
ρια τῆς γῆς κατὰ γινος αντω ([ς) 44. κχτηνὴ κα͵]α γένος" χαὶ εγι- 

γέτο στως" χαὶ ἐποιῆσεν ὁ Θεὸς τα ϑυρια τῆς γης καΐα γένος αὐτων' 
καὶ εἰδὲν ὁ Θιος ὁτι καλα (Πς) ιὩς. ἃς. γίνος κι᾿ -γίνος 35} 

α Ῥοίξγεπι. εἰ αυα ἰΐς ἰηιετλςεπι ς3. 46. «ρανὰ, καὶ τῶν ϑηριων 

χᾶι τῶν χτ. ς1. 4). ἔν εἰκονὶ αντοῦ κατ᾽ εἰκονα Θες (ςυπὶ (ο- 
ἄϊεε 13 ́ ς υπἷςο) 53. 428. χρᾶνκ, καὶ πανίων των ϑηριὼν καὶ τσαυΐων 
το χτ. ς1. 31. τὰ} α Ῥαημίς. ἱ, 1 ς9. 

ΟΑΡ.]],2. αὐτῷ 13], 1. πρχνὰ τὲ χαὶ 44» 43, 54. 61. 
Ἰύριος---αἰγρα 'π ςοπι. ς.Ἷ , ἴμας εἴ αυμ ᾿ἰ5 ἱπτεγίδεςης 53. ὁ Θεὸς} 
α 84. 6. ἱχτῆς γ5.]λ 44. ο. Κυριος οΘεος 53. 0. ἐχπῸρ. 
ποτίζειν τον παρα, ιἰξ Ἐϑιμ. ς4Φ. αφοριζεται χαι γινεται ζΔ. ἀρ- 
ας τισσχρ. ς1. 11. ὥνσων ς4. ἔχει γοῦν ς4. διδεῖ ἢϊς ἔχει 

δυν (ποπ 62, υἱ πιαὶς ἴῃ πο (μδ ἴεχῖυ ἰεχίτυγ, (πὰ) 6 :. 18. Γείων 
46. ἴ4ᾳ. τέταρτος «τὸς ἐξὶν ο μέγας Ενφρατηὴς ς 4. 17). φαγησϑε 

44. 19. Κύριος ο Θ. ς3. καᾳὶ ἡνέγχὲν αὐτὰ ζς4. ἄντὼ ονομα 

4. 40. ϑηριοις τῆς γῆς τ. 

ΟΔΡ. ΠΠ, τ. γυνὴ αὐτῷ} Εὐὰ Ῥαπιαίς. 1, 1)ς. 4. αὐτῷ υἱ:.} 

α 43. ϑᾶανατὼω αποϑάνητε ς2. 6. γινώσκ. καλ. καὶ σον.] α ς4. 
8. αὐτων ον ο49. καὶ εἐγν. (ευπὶ Οοά. 20 υηΐςο, εἰ Ομ γῇ) ς3. 
9. Τιριπ. ἐν τῷ τι αξαδ.) “Νοῆ οἱ 'π Μ5." (ῆς, Ν ο] πιλπὺ) 132. 
δειλινον τῆς γμιρας͵ ς}. 11. 600} α 53. 20. ιδροτητι ἔοτῖε 61. 
41. ἕνα σπίρ ἐξι ζωη ξ 3. 22. Κυριος) Α 44, (2. 25. ἐξι- 

(αλε Κύριος ο Θιος ς1. 
ΟΑΡ. ΙΝ, 6. [π ποῖα ὧὼ ἴεχῖι Ἰεσεηάυπι, ἑνα τί 19] τὶ ινα ὅς. 

ὁγίνου σφοϑδρα ς 4. 9. εἰπὶν οὐχ οἶδα, μη ς3. 11. σὺ ἐκ τῆς 
γῆς ς,. καὶ οὐ} [πῃ ποῖλ δὰ ἕας νετὺδ ἰενεπάυπι οἵδ; “εἰ σοι 
σπερέϊαε Αττν. ΓΟ οα. υὑπις. (δὰ οἱ ποη τεϊᾳυϊ ( οὐά. Ατπιεηὶ." (οἰ12- 

τἰοῦεπὶ ΓΟ οὐϊουπι δά ἤλης Νεγῆοηςπι Ἡ!ϊετγοίοϊ γ πλϊϊδπογυτη, ἱπιτὶςδῦο- 

ἴεπΊὶ ἔληθ, ἰω ἰοςὶ8 δ᾽ἱφιυ! θυ ρεγρεγαπι, υὐ πυης νἱάσῖαγ, ἰητείϊεχὶ. 
Αὐυοῖῖες ἰζ2 ἔεςετὶπι ςοπιπιοῦεῦο. 14. ἐκδαλλει (ἢς) ς4. τις. πὰς 
9 ἐυρισκὼων ἵζχιν καὶ αποχτεινας, ἐπῖα ς 4. 16. Κυριου του Θεεκ ς3. 

18. χαὶ ἐγένηϑὴ δὲ ((ς) ς 4. 42. Νοιμάμ ς 3. 41. εἰπε δὲ 
Αξιλ ταῖς (ῃς) 4. Σιλα 4. ὅτι), 44. 2ζ. εἰ κου “Δαν 
Ατπι. (οὐά. ρῥἱεσγίᾳυε. 

ΟἌΑΡ.ΟΝ, 3. [π ποῖα (Ὁ τεχῖυ ἰερεπάυπι εἴξ ; “ εἰ Βαῦεης ἤπης 
πυπιετυτα ἀυοάεςϊπι 411}: Οοὐἰά. Αἰτηεηὶ.᾽" ιδεαν καὶ εἰχονα αὐτου, 

χαι ἐπῶν. 44. 4. Εἰ μαῆ.ε Λιπὶ 4: Ασττη. (οάά. ἀιπιοάεςϊπ). 

γμίραι ας εἐζησιν Αδαμ μετα ςς. ). ἐπ]ὰ εὐπὶ (44. υΐχυε δά 
Σ᾽ 9 ἰηςϊυῦνε ἰῶ ςοαν. 8] α ἴαις εἴ 4115: ἰϊ5 ἰπϊετ)άοεπὶ 4. ο. ἑχα- 
τὸν] α ς3. 10. καὶ ἐπἸχκόσια) α ς3. 11. ἔτη ἐνναχοσια 
εἰκοσιπέντε (ἢ. 12. τὴ ρτ' (ουπὶ Οοά, τοῦ υπϊςο)ὴ 44. καὶ 
ἑκατὸν) α ς3. ᾿ς. καὶ ἑκατὸν] κα (,. 19. ἔτη ἐπ]ακοσια ς 1. 
10. ἐτὴ εἰακοσια ἐξηχοντα σεντε ((ς) ςς. 41. καὶ ἑκατὸν] 
α δ. 44. τῶ Θιὼ καὶ ἐζησε μέτα { 3. 24. οτι μετετιϑὴ 
παρα Θεο (3. ἃς. καὶ ἔζησι Μαϑουσ.---καὶ ἔζησε Μαϑουσ. ἴῃ 
τοῦν. 26) α Αἰκεγυῖν. εἰ αυα: ἰἷὶ ἱπιετίλεεπε ς3. ἔτη ρξε (ευπὶ (οὐά, 
ιοό, 10}, [ο112) 44. 26. δυο και ογδοηκοντα καὶ εἐπακοσια ς2. 
37. Μεϑουσαλα ἢὶς, (εὰ Μαϑουσαλα 4101, 44. 29. ἀπὸ τῶν 
λυπηρων (ςτι Οὐά. 20 υἷςο) 53. Κυρ. οΘ. ἡμῶν 52. 30. καὶ 

᾿ γηρὰ]} α 54. 

ἰγένν. υἱοὺς καὶ 9νγ.] α ς4. 

((ς) ς4. 
ΟΑΡΟΎΙ, 2. γινεσϑαι ἐν τὴ γη (ουπὶ Οοὐά. τού, 107, (015) 4.2. 

ἐγιννηϑησαν) α 43. 8. εἰς γυναιχᾶς ςζ2. ξζ. ἐχεινᾶις χαι ἐγε- 

ϑφοντο ὡς ἂν (ἔς) ς 3. ό. ὁ Θεὸς---ὁ Θεὸς ἰπ ςοιη. 7] κα μΡοβγοπ:ᾶ 
εἰ 4υ5: ἰδ ἰητεηαοεπῖ 53. διανοειται τσονηρὰ ἐν ς4. 

το. Νῶε ἄνϑρ. δικ. τίλ. ὧν) , ς4. 12. αδικιας 

ἀπ᾿ αὐτων (3. 13. Κύριος) α ς3. ις. καὶ εἰπὲ Κυριος ὁ 
Θεὸς τω Νωε ποιησὸν σεαυτὼ ς3. παπὸ (ας ἐμ {161 Αττὰ. Οὐοά. ὑπι5. 
νοσσ. τοοιῆσ. τὴν κιξ.].,. ζ4. νοσσ. ποιησ, τὴ κιδωτω ς3. 
κος ἀυτῆς Χᾶ! 44- μῆχος Χχαι ἴληι!ΠΊ ς3. 

{τ65. 17. ποιήσεις αὐτὴν χαὶ εἰς 53. τὴν δὲ ϑύο. οτπ| ἴᾳᾳ. ἴα 
ςοπηπηαῖς] α 44. τριοροῷα τοοιγσιις ἀντ ζ{]. 18. οἵ Φ9Ὸ ἐξζζέ 

ἐηξεγαν αἰ μοΐμν ἀσκάγανε (ΙΡΕΓ ἐετύασε ἤτς ἀττὶςυ} 5 Ασγπι. Οοάά, 4ι18- 

ἴογ. στὴν γῆν) τέλευτησει ς3. 20. εἰσαξεις ἀπὸ τσᾶντων ς. 
21. καὶ ἄπο πᾶντ. τ. ορν. 53. και Τῶν ττετειγων ζ4. πίΐ. τὰ πρανα 
ζ2. απὸ πάντων υἱι.}, 46. ϑηλὺ ἐσονται ς1. 
ΟΑΡΟΝΙ, 1. ἐναντίον ἐμὸν 1. 4. καϑαρων ὀντῶν δυο δυο ς 3. 

3. πετεινὼν τοῦ ἀρᾶνου τῶν μὴ χαϑαρ. ζ2. σὰν ἔπανχγημα (ουπι 
Οἱ. 129 υπίςο) ς3. ς. Κύριος) α ς4. 8. ἀπὸ σάντων τῶν 
υδίαυς μὲς σοπηπι8) α 52. διδδεῖ δὰ ἤπεπὶ τῶν ἐρπέτων ἐρποντων τῆς 
γῆς, 4υληίιπι νἱάἀείωτ, 6 1. 8, 9. σοηπίιτυῖϊς ἢς, αττὸ δὲ τῶν κτηνων 
τῶν χαϑαρὼν καὶ απὸ τὼν τετείνων τῶν καϑχρων εἰσηλϑὸν τσρος Νωε 
εἰς τὴν χιδωτον ἐπα ἐπα αρσὲν και ϑηλν᾽ καὶ ἀπὸ τῶν χτήνων των μη 
χαϑαρων δυο δυο αρσίν καὶ ϑηλυ καὶ ἀπὸ σαντων τῶν ἐρπέτων τῶν 
ἐρποντων ἐπὶ τῆς γῆς χαϑὰ ἐνετειλᾶτο ἄντὼ Κυριος ο Θεὸς δ. 
9. ὥνο δυο απο ὥχντων εἰσηλϑ. ὅ:. Απὸ σαντων εἰσηλϑὲ τρος Νωε 
εἰς τὴν Χχιδωτον δυο δυο ἀρσεν δίς. ς4. 11. τὰ μηνὸς} καὶ Ρν τῆς 
αἀξδύσσον)] , 4. 14. ἐρπετον τῆς γῆς κατα γίνος χιγουμένον, χαὶ 
τὰν οὀρνίον ἐπι τῆς γῆς χαΐχ γένος Εἰσηλϑ. ς4. 
κατὰ γίνος 35} α αἰϊογιῖγα εἴ φυς ἰἰς ἰητοτ)ασθης τἥ; τς. δυο δυο 

εἰς τὴν κιξ, (4. ἐν ἡ ἕξι 53. ἔν ὦ ἔνι ὥνευμα ζων ([ε) 54. 

16. ἐνετείλατο αὐτὼ Κυριος οΘεος (3. ἐξωϑὲν αὐτοῦ τὴν ϑυρὰν τῆς 
χιδωτου ης ἐποίησε (ουπὶ Οοά. 129 υπὶςο) ς 1. 17. τῆς γῆς υἱῖ. 
τ τῆς γῆς ἴῃ σοπι. 18] α ροίϊγεπια εἰ 4υα ἢἰς ἱπιογίασεης ς2. 
18, χαὶ ἐπέχρατει καὶ ἐπεφέρετο τὸ υδωρ ς1. 
βᾶνε ς3. 

ΟΑΡ. ΝἹΠ,, 2. νετος ἐπι τῆς γης" Και ς3. Ἀν καὶ 1]. ς 1. 
ἐνιδιδου καὶ ἡλατίονουτο 52. προριυόμ. ἀπὸ τῆς γ.} 523. ς. μηνὶ 
του ὥρωτου μῆνος ὠὡφϑ. (4. 7. χοραχκᾶὰ τοῦ ἰδεὶν εἰ χεχοπ κε 
τὸ υδὼρ ἀπὸ τῦροσωπου τῆς γῆς ξ1. 8. οπισὼ παρ ἄντου ((ο) 
ς4. 9. ἦν] α ς4. λαδιὶ σάλως ονιπένι γαείει Αὐπι. Οοά. ππυς. 
χεῖρα] ἝΞ ἐἴκς ερίεπι (ἤθη οὐϊο) [11 (οά. Ατιπεηὶ. [ΙἋἢ ποία Ὁ 
ἴοχῖι νετθα ἤδος, αὐτὴν 15] -Ὁ τρος ἑαυτὸν , ἔχηι ἀεἰεπάα. ἙΕττοτὶ 
οςοιῆομεπη ἀεάϊε σοἰϊλιῖο {Π{ππὶϊ. 11. ἀνέςξοεψε ταλιν ἢ τεριξερῶ 
τρος ἐσπερα (!ς) προς αντὸν καὶ εἶχε 53. 8. μετ᾽ αὐτῷ} Αγηι. 
Οὐοὐά. ἀυοάεςϊ πη, ποη ἴτοβ ᾿πητυτη. 19. ἐξηλϑον απὸ τῆς χ, ς4. 
40. ἐπὶ τω ϑυσιαζηριω ς 1. 41. οὐ μὴ τροσϑήσω (3, ζ4. 

ΟΑΡ. ΙΧ, 3. υμιν δεδωκα ς3. υμιν διδωται (ἢς) 4. τὰ παν- 
τα] κα 44. ς. αἰμὰ ἐκζητήσω ἐκ χειρος ς2, 53. ϑηριων τῆς γης 
χαᾶι ἐκ χειρος ξ3. 12. καὶ ἀναμέσον υμὼν 53. ζωσης, οσοι ἐςὶν 
54. 13..ν σημειὼ ζ4. 14. οφϑησεῖαι οφϑησέϊαι «4. εις. κα- 
τάκλυσμον ἣ τον ἐξαλ. ς4. 16. ἐμοῦ χαιν σου καὶ ἀναμέσον τα- 
σης τῆς γῆς 43. ἐμοῦ και ἀνάμεσον τχσῆς σαρχος ἡ ἐξιν ἐπι τῆς γη: 
ψυχης ζωσης" Και εἰπεν (Πς) ς4. 17. διαϑυκῆς ἣν ἐγὼ δίδωμι 
ὑμῖν καὶ διεϑεμην ς4.- καὶ ἀναμέσον υμὼν και ἀναμέσον σασης ξ(. 
19. απὸ τάντων διεσπαρ. (ἢς) ς3. 42. καὶ ἐξελϑὼν οὐτῃ 144. 
ἧῃ οοχηπιδῖε} α (3. 23. Σημ, Χαμ, και ἴαφιϑ (ἢς) ς2. και 

11. ἘΤῊ ἐπϊακοσια ὈΞΡΤΉΧΟΥΤΑ τρια 

ΔΝ 4, 

εῖι τὰ “τὸ- 

ι6. μη- 
ἰαιμμ αἴ οὐ. Ἄται, (οί. 

Ἁ ’ σ 

κατὰ γένος; 2 -- 

21. πέτεινων του 5- 



ΑΏΠΕΝΔΒΑ ΕΥ̓ ἘΜΕΝΌΑΝΌΑ ΙΝ ΤΟΜΟ Ἱ.. 

τὰ Ὡροσωπὰ ἄὐτῶν 44. 2ς. ταις Χαμ ξς3. 27. ἴπ ἢος 

ςοπχηαῖς, (παπὶ μος οὑπὶ {44. υἵχυε δ4 ς8ρ. χ, 32 ἱποϊυπῆνε (οὐεχ 
τενεῖὰ ςοπίϊηεῖ, ᾿ἰσοῖ 4] 16 Υ τποηθυεγΆπι) μαρεὶ τον ὌΡΡΧΘ σχηνωμᾶσι 

του Σ. αἴαυς 'ῃ ἥπε σαῖς αὐτῶν, 61. 
ὍΑΡ. Χ, τ. τῶν] α (4. 2. Τομορ καὶ Μαχων 53 3: καὶ 

ἽὍὯαδαμ ς3. καὶ Μαδαι ότι. εἰ Μαδαι μαρεῖ, {εὰ α καὶ (δἴφυε 
ἴπάε οοπίρεπάλ εἰξ ποιαῖῖο τηθα (Ὁ τεχι) το6. Ι͂ωβὰν ς4. [Ιωξὰν 

43. Ἑλησὰ 44. Μασωχ, 4. Μισοχ ς3. 3. Ρηφαῦ 44. 
Θεργαμαόι. 4. ἴωδαν 53. Ιωουᾶν ς4. Θαρσιςόϊ. Θαρ- 
σης Χενωθμῖμ (ἢς) 44. Θαρσεις καὶ Χεϑϑιειμ. ς4. Κοτιοι 44. 
Ῥόδιοι ςμπὶ [44. υἱχυε δά Χαμ ἱποϊμῆνε ἴῃ οοπι. 6] α 44. α Ῥόδιοι 
(ουπι Οοά. τοῦ υπὶςο) ς4. 6. Μεσσαραιμ ς2. καὶ }1.} αὶ ζ2. 
γ. δεῤεζαιάα Αττα. Οοἠά. φυΐπαυε, ποπ ἀδοεη). Σαξαν και Δαιδαμ 
ξ3: 9. Οὗτος ἦν γίγ.)] α 44. εχρήτηυης Νεδρωϑ' δὰ ἤπεμη, [64 
ποη ἢς Α1}δὶ, Απτῇ. (οὐά. ἵτγέβ. 10. Σεννααρ όι. ΣΣεενὰρ ς3. 
11. Νινευη 6. τὴν 3]. 1. Χαλαν ζΩ. Ροδωξ, οὐπὶ ὦ ἔυρεῖ ο 
διργαίοήρῖο, ς4. Ῥωξομ 44. Ῥοωξως όι. Χαλεχ, ς4 12. Δῳ"- 

σιμ ότι. Καϊέπιαι Αττη. Οοάά. ἀυο. Νινευη όι. ἀναμέσον 29] 
λᾷ4. Χαλεχ 4. Καλαχ ]. ημεγαληόδι. 13. Λουδιημ, 

44. τοὺς Νεφϑαλιειμ 61. καὶ τοὺς Νεφϑαμιειμ, εἴ ροηϊῖ δὰ ἤπεπὶ 
ςοπιπΊαῖίς, ς4ᾳ. τοὺς Αινεμέτιειμ ὅι. τοὺς Ἐνετιεια χά! τῆς Νεφ,. 

δος ογάΐης, 53. ῥτὸ τὰς Ἐνεμετιεὶμ πμδθεηϊ δεπίϊη εἰ δαϊδίίπα Αττη. 
Οοαά. ἐγεβ. Διαξιειμ. 44. Λαδιξιειμ ς3. 14. Πατροσωειμ, ς 3. 
Πάτρος ϑωνιειμ 4. Χαιλωνιειμι 4. Χαλωνιμ 46. εζηλθον 61. 
Χαφϑοριειμ 61. τις. Σιδονα 44- αὐτοῦ τρωτοτοχ. 53. αὐτ] 
κόι. τ: καὶ τὸν Εναῖον, καὶ τὸν ̓Αρδν.] ν 42. και τὸν Ε.. 

καὶ τὸν Αργγαῖιον (ῇς) 44. 18. καὶ τὸν ᾿Αραδ. καὶ τὸν Σαμ.] 
, ἾΣ: 19. ἐγένοντο ὅτ. Γερερα ς3. ἕως ἐλϑεῖν 25] λα 53. 
Αδὰ καὶ 46. Σεξωειμν ς4. Σεξονιειν 44. Λασὰ ὅ:. Λασᾶν 54. 
20. καὶ ἐν ταῖς χωραῖς (ςυπὶ (οά. 70 υπϊςο) ς2. 21. ἐγένοντο 
6ι. 22. Αἰλαμόι. καὶ Χουὃ καὶ Αραδ ς4. καὶ Καϊνὰν)} 
α ίευπι (οὐ. 82 υηϊςο) 523. 43. Οὐζ) Ωζότ. α (4: Εξελ (ουπη 
Οοά. ςό υπὶςο) 53. Γαϑὲρόι. Σαϑὲρ (τυγίι5 ουτὴ (οά. ς6 υπϊςο) 
ζ3. 24. δγέννησε Καϊναμ ὅτ. 46. τον Σαλεῷ ότι. ϑαϊεοῖ 
τες Οοάά. Ατπιεπὶ. δὶς οουτῖρεβ ἢἷο, εἰ δὰ ᾿Ασαρμὼν ΠηΜ] τε. 
Ασαρμὼν ὅτ. Ασαραμὼϑ 44. Ασαμαρ 53. τον Ἰαραχ 3. ἴα- 

ραδόι. 27). Αἰιζηλ όι. 8. καὶ Ὀδοῤῥὰ] κα 53. καὶ Δεκλὰ] 
α 43. Αδιμεηλ 46, 6ι. Αδιαμμεηλ 44. Σαναν 46. Σαδιυ ξ4. 
29. Ἐυιλαδ ς4. 22. τῶν υἱῶν ὅτ. καρΐα τα εϑνηόι. 

ΟΑΡ. ΧΙ, 1. Ιωΐεῦ πυπιετοβ Οοάϊευπι δὰ Οὐεπεῆπι τοροπὶ ἀεθυογαὶ 
132; πᾶπὶ (οάεχ ἰδ ἰῃ ἢος ᾿οπηπιαῖε εἴ 144. υἵαχιε 24 τῆς γῆς ἱποϊιιῆνε 
ἴῃ 9 Ἑςοπηηδῖο (Ὁ τοχῖι! οἰϊλτσ, Οΐεγα νεγο, φιε δά (σεπεῆπ) σοη- 

, πεῖ, [ιἷ5 ἰοςῖ5 ρεῦ αι Αἀάεηάδ τηδηάδθο. 4. οἰκοδομησομεν 
ἔοτε 132. τῶν ουρανων (4. σασης] κα 54: 6. και φωνὴ μιὰ 
πᾶσιν ς4. εἐπιϑηνται, υἱ νἱἀοῖιγ, 122. Ξ8Β. ἐκεῖθεν] α 54. ἐπαᾶν- 
σαν44. ο.τάσης τ] ο, φιδηίωυπι νἱἀεζυγ, οἰδυῆς ᾿ἰποᾶπη, εἴ ργοχιπιᾷ. 
᾿ἰμελ ἸΏ τ ἸΓ ἴῃ ἢς) ΕΓΡῸ ολὴς ἔοτῖε μαρυ, 132. ἐπι τροσωπὰ ςΆ. 

το, καὶ ἣν) κ᾿ 46, ς3, 54. 12. ἑκατὸν] λα 3. 13, αὐτὸν 
τ, 2, εἰ αὐτὸν, Ροΐ γεννῆσαι, ἴδ 17, 19, 21) 23.2ς ΟΟμηΙΔΙῖΡιι5] 

να 44. τὸν Καϊνᾶν, ἔ ἔτη τετρακόσια] τον Σαλὰ ἐτὴ υγ ([ς) ς3. καὶ 

ἔζησε Καϊνᾶν τ᾿ ομπὶ [ᾳ4- ἴῃ φοπηπηδῖ6} , 53. 14. ἑκατὸν]  ς3. 
15. “τὴ ΟὟ (ουπὶ Οοά, 82 υπῖοο) (3. 16. ἑκατὸν} κα 53. 
17. ἐτὴ τὰ (οιπὶ (οἀ. 84 υηΐοο) ς 3. 18. ἑκατὸν] α (οτπα (οά, 
82 υπὶςο) ς3. 19. ὀκτῶ καὶ σ' ἐτή, δὺ 4114 τηδηι {υρρίεῖα, ς2. 
20. ἐτὴ λὸ (οὐχὶ (οὐ. 82 υπηϊςο) 3. 42. ἑκατὸν] α (ουπι Οοά, 
82 υπἰς0) 53. 424. ἑκατὸν) α 52, 53. 25. ἑκατὸν] " 44. 426. καὶ 
4] αὶ 44. 29. καὶ 4] κα ς3. 31. καὶ Λὼτ τὸν υἱὸν (4. 
νυμφην ἀντου καὶ πᾶντα τὰ υπαρχοντα ἄντου, καὶ εἐξηγ. (συ) Οοαα, 
τού, το}, τ|π]ο]5) 44. τῆς χώρ.] α τῆς 44. 32. ετῇ ο6 (ἢς) 44. 

ΟΑΡ. ΧΙ], 2. ἐσὴ εὐλογήτος 132. 4. τῆς γῆς χα! ἐν τω σπερ- 
μᾶτι σου 46. ἐςρατοπέδευσ.} ταῤεγπαοκίμπι βχὶ! (σά. υηϊ5 Αγσπιε- 
Ὧ0.5, 1εἀ εαβγα ἰοοαοῖ! χυαϊπογάεςϊπι (οὐά. Αγπηδηὶ. δὶς σουτρα. 
1ο. ἐσὶ τῆς γῆς 2] ἰπ ἀρίγιο Ατταεπὶ Ο(οάά, οτθπεβ. Ατην. Ἐά. 

11. ἡγίιζειν 53. 12. ἔξὼ ὃν 54. 13. μὲ δια σε ζ3. ιξ. προς 
τὸν οἱχ. 44. 16. δι᾿ αὐτῆς ς3. 20. ὥερι αὐτου συμπροπ. 54. 
σνυμκαραπεμψαι ς3. 

ΟΑΡ. ΧΙ], 2. καὶ 15] α ς4. 4. εἰς τὴν ἔρημ.} α 54. εως 
του τόπου Βεϑηλ, οὐ (4. Βαιϑὴλ τ" --ΔΒαιϑὴλ 29] α 4] ἰεγοΓ. εἴ αυξ 
1:19 ἱηϊειαοεηξ ς3. 4. ᾿Αδραμ]. α (ἴς) 44. επεχάλειτο ξ4. 
7. ἀναμέσον 22] α 44. τῶν τοιμέν. 25} , 54. Χαναναῖοι τότε 
καὶ οἱ Φαρεζ. κατοικ. 4. 8. μαχη ἀναμέσον ἡμῶν καὶ τῶν ποι- 
μένων ἡμῶν οτι (ῆς, υἱ νἱάεῖιγ) 44. ἡμεῖς} α ς3. 9. διξια καὶ 
ἔγω ς3. 12. ος φςοπιπιᾶ, οὑπὶ (44. ἴῃ οΔΡΙΪ6 σοηϊΐηρ; 112. 
Οπλλ5 δηῖθα νγίδηϊεβ ἢἷς δάϊοτί θα). κατῴκησεν 1, 29] παρω- 

χῆσεν 1322. Χαχαᾶν ἐναντιον Θεου" Λωτ. 44. Σοδομοις" ἐκεῖσε δὲ 
υπηρχον ἀμάρτωλοι καὶ πονηροι σφοδρα" ο δὲ Θεος (ἢ5) 44. 14. ἀνὰ- 
ὄλεψας 132. τοὺς οφϑαλμας (0) 44. σου, καὶ] νἱάδητιν εγαίδ, 

132. 1 ζ. τοῦ αἴωνος 132. 16. καὶ .....Ὡρματι σοὺ ἐζαριϑμ. 

(Πς) 132. 17. εἰς τὸ μῆχος] α 132. κα εἰς τὸ 44. «λατὸς αν- 
τῆς 132. καὶ τῷ σπέρμ. σου εἰς τὸν αἰῶνα) λα 132. 18. Μαμξρη, 
Τὴν ἐν Χεδρων 1322. Φϑυςιοςηρ. τῷ Θεὼω 132. 

ΠΑΡ. ΧΙΨΝ, τ. δὲ] 44. Χοδολλ.] καὶ ργωπυιῦς 1. Χολοδο-. 
γόμορ, εἴ ἴῃ 4 σοπηπηαῖε (Πς) ς3. Χοδολλαγομορ νεῖ Χοδολλαγω- 
μὼρ υδίψιε Ξ4. Χοδολλαγομορ αυοφιε (που Χοδολλαργομορ, υἱ ἴῃ 
ποῖ 100 ἴεχᾶι τηδὶς ΒΑρείυγ) 1, Χ, τς, 82. Τπεορῆ. εοϑ. ΟΒιγί. 
Αγ. 1. Ασγηι. Ἑά. 2. ἐποιησε πολεμ. 44. τολεμον μέγαν 

(ευπι (οάά. τού, το7 υἱπἰςἰ8) «4. μετα Βαρσαε ς3. μετα Γαρδᾳ 
βαφ. Γομ. φ6. μετα βασιλέως Βαρσα τῆς Γομ. 64. Σεναγὰρ ς 4. 
Συμμοξορ 53. Αμορ (4. καὶ βασιλ. Βαλάκ) α 44. ΣΙΙγορ 44. 
3. τὴν ϑσαλασσᾶν τὴν αλυχὴν ζ4. 4. ἐδουλευον 1. ς. Οιμ- 
μᾶιους ς3. 6. τῆς 25] κα 44. ,. ΩΣ ς3. Ασα- 
σανμαρ ζ2. 8. βασιλεὺς 35, 4144. παραταξαντες εἰς τολ. 

53. σολεμον ῬοηὶΣ ροΐξ αλυκὴ (ουαὶ Οὐὐἠά. 20, τού, 1τογ, Οἰυγύ.) 
ξ4. Σαξδειμ καὶ βασ. 44. 9. βασιλευς λαμ, καὶ Θαρσαλ 
βασιλευς εϑνῶν, χαὶ Αμαρ. βασιλεὺς Σεννάαρ; καὶ ἐμ ἀρ ον 

(ας) 44. καὶ ᾿Αμαρφαλ] ΠΟ 10. ἐφυγὸν 44. ᾿ἐλαβε 
καὶ τὴν 53. 13. τῷ τπεράτῃ}] 44. Μαμξρῃ) ἔλ, 44. 
Μαμξρ. του Αμορραίου 53. Μαμᾶ. Ομορις του αὃ. 46. τῇ ἀδελ- 
ΦῈ 29] αὶ 445 ς3. 14. ἴπ δος οοπηπ)αῖς ἰηοίρὶς Ἰεδιοηδ 152. 
δὲ 15] α 132. αδέλφος, εὰ {Ὡρεῦ φος εἰξ φηδους (ἢ) ζιργαίοτρι. 
132. ανεψιος Ὠἷὶς (συπι Οοά. γ)ς υπὶςο) ς4. τς. εδιωΐξεν 132. 
Χωξαλ 122. Χωζξηλ ς4. 1:6. αδελφον ῥτίπιο, ἔεά αδελφηδὲν εχ 
(ΟΙΤ. 132. 5 17. μέτα ..... « λογομορ. εἰ ἱπτοιτηράϊα ρετϊεγυπῖ, 

122. του Σαξη 122. Σαυη, εἴ α τῇ, ζ4. τεδιον βασιλεως των 
μετ᾽ αὐτου (ἢς) ς3. τῶν 1.7 αὄ 132. 19. Αδρααμ ἴῃ τ 

Ιοςο, 164 ἴῃ 25 Ἰοοο ρειϊϊ, 1322. τῷ Θεῷ] α 54. ος ἐκτῆσεν τὸν 132. 
20. νποχειρίους συ (ῇς) εἰ ἴῃ δὶς νοοῖδιι8 οἰδιάϊε Ἰείοπεπ), 132. 

δεκατας 1313. 22. ρος βασιλεα 4. 43. σπαρτιία ἕως] α ς4. 
ὑποδημ.} 44. ὅτι] α 46. 

ΟΑΡ. ΧΥ, 2. λέγει αὐτω Αξραμ ς3. 4. δέσποτα, ἐπειδὴ ς 1. 

οὐδὲ ο οἰκογ. (ἢς) ς4. κα δὲ 44. ς. αναδλεψαι τοις οφϑαλμοις 
σξ εἰς (πὰπιὶ Οοἄ. 129 υπῖςο ιοδὰ ἀεξεξυῃ εἰ δαἀάϊταπιεπῖυπι) ς 3. 

χαὶ ὅτως 44. τῶ σπέρματι σὲ 53... 8. δέσποτα) ν 53. 1π| 0. 
νεῶ ἐκ τῇ ερᾶνα (ουπὶ (οά. 120 υπΐςο) ς3. ἐπὶ τὰ ςόμαα] αὶ ((οτῖε 
Οὐ ὁμοιοτελευτὸν ἴῃ γοος ἐπὶ) ς3. 12. μέγας καὶ σκοτείνος ς 3. 
σχοτεινος μεγᾶς 44. μέγας σχοτεινος ζ4. μέγας π᾿ ΖΌϊΠ41Ε [2 

ἴπΔ (ηοπ υπάεοϊτα) Οοὐά, Αγπιεηΐβ. 13. ρος αὐτὸν, γινωσχ. ζ4. 

ἐκ ἰδίῳ} αἰΐοκα φμιδ ποα {μὶ ἴρβας Μὲ Αττιεπυβ Οοά, πῆυβ. τὴ τρι- 
ακχοσιῶ (3. 14. και μετὰ ταυτὰ ζ4. 1ς. τραφεις ἐν εἰρ. 1. 

17. ἐπεὶ δὲ ἐγ. τορος δυσμας ο Ἠλ. .3. επειδὴ δὲ πδὴ ὁ ηλ. ἐγ. τρ. 
δυσμ. 46. επειδη δὲ ηδὴ ἐγ. ο ηλ. τρ. δυσμ. ς4. αἷ] 3. 18. τῷ 
μεγάλου] 44. Ἑυφρατου τε μεγαλε (8. 19. ἴοϊτι! πὶ ΟΟΙΠΠΊᾶ 
δαθεῖ ἔς: Κιναιους, καὶ νεζαιες (4ς) Κεδιμωναιους, Αμμορραιες, Φα- 

βαην, Χαναναιους, Γεργεσαιες, καὶ τους Ἐξουσαιους 44. 
ΟΑΡ, ΧΥῚ. 2. Αδρ. ἐν τὴ γη Χανααν ς2. τεχνωποιῆσοι ς4. 

3. Σάρα ἡ γυνὴ “Α6ρ.} 44. ἕτῆ τοῦ συνοικῆσαι Σαρᾶν τω ανδρε 
ἀντῆς ζ4. Αδραμ. τω ]. αὐτῷ γυναῖκα!) λα 44. 4. εἰσηλϑε δὲ 

Αδραμ προς Αγ. 53. ητοιμασϑὴ τηεπάοίς (4. 6. σου 1]. 44- 
ἐκάκωσε Σαρα αὐτὴν ς3. ). τῆς 1] 52. υδατος Σδρ ἕν τῇ 
οδὼω ΟΥλ Π5 τε 45 44. 9. αὐτῇ} κα 44. 10. Κυρί8} , 44. 
14. Καδδης 44. 16. ἐτέχεν αὐτὼ Αγαρ ς4. : 

ΠΑΡ. ΧΥῚΙΙ, :. [πὶ Βος ςοτηπηᾶίε ἰηςὶρὶς ἰεδίοπεηι 1232. Ἡλθεῖ 

μον ΠῚ ργΐογα σοτηπηδῖα ἰπ 418 ἰϑέτίομς 37. τ. δὲ] 132. εναν- 

τιον ἐμοῦ 132. 2. ϑήσω 112. διαδεῖ ϑησομιαι ἴῃ αἰΐα ἰεϑλοπε 53 7. 
4. Τοζμπὶ σομ πιὰ αὶ ἰπ πᾶ ἰοέϊίοης 3). αὐτῷ} α 132. αἴκ 8 
ἰεδχίοης 37. ἄὄντοὺυ καὶ εἰπὲν αὐτὼ ξς3. 4. καὶ ἐγὼ ἰδὲ ἡ. δια. 
με μέ 62} αὶ ἴπ ὑπ Ἰεδίοπε 3). ιδὰ ἐγὼ καὶ ἢ ξ4. ἐγὼ] α 132. 
μέτα σου καὶ πληϑύυνω σε σφοδρα καὶ ἐσὴ 44. ς. ἔτι] αὶ ἴπ ὑπ 
Ἰεῶιίοηθ 23). ἐϑνὼν] α 46. 6. σε σφοδρως καὶ ξ4. ). τήσω]) 
δεῖ ἤς ἴῃ ὑπ ἰεϑοπε 37. μέϊα σὲ 157] α 54. ποῃ κα ἴῃ ὑπὰ ἰες- 
τίοπε 37. αἰωνιον---αἰώνιον ἴῃ σοηη. 8} α Ροϊεγεηλιπν εἴ 4085 ἢἷ5 ἰπ- 
τε δοοηῖ ἴῃ υηᾶ ἰδέϊίοης 27. μετα σον δὰ ἤπεπὶ Παθεῖ ἴῃ πὰ ἰεῶοης 
ἃ ἢ: 8. πάσαν] ροξ Βδης ν. ἀϊϊπίηρυιπι], 132. αὐὑτοις Θεος 

132. ΘΕεον'" καὶ ἔπεσεν Αδρααμ ἐπι προσωπον αὐτου καὶ προσεχυνῆσε 
τω Κυριω ἴῃ ππᾶ ἰεξϊίοπε 37. 

σξ,συ 44. τᾶς] αἷπ ὑπ ἰοῶίοπε 3). αὐτῶν] ἴῃ Βᾶς ν. οἰδιχες 
Ὁπᾶπὶ Ἰεξ: ]οποπὶ 27. 10. διαϑηκὴη μ8, Ἦν ζ4. ἣν διχτηρ.] 44. 

γένεας αὐτ.} ἴῃ ιἷβ νν. οἰαυάϊτ Ἰεξοπεπ) 132. 11. ἀκροῦυς, οὺ- 

τῷ ζ4. ὑμῶν υἱϊ.] καὶ τὰ σπερμᾶτος σἉ τ. 12. καὶ 1 κα 37. 

13. ὃ οἰκογ. ςυΠὴ 144.}] α 37. καὶ εξ ς4. 14. ἄπεριτμ.} αὶ 3). 

ἄρσεν, ος 37. διεσκέδαφε] ἴῃ Πᾶς ν. οἰδυάϊε Τεσυπάδτη ἰεδείοπεπη 37. 
τς. αὐτῆς ετι Σαρὰ ζ4. 17). ἐγέλασε) εγίιασεν τπεράοίε 4.4. 
γεννηθη νος 53. Εἰ] 44. τ18. τρὸς τὸν Θεὸν] α 54. τρ. εἶπε} 
Λ (πο), [18 Ρετεὶῖ ο δὲ Κυριος προς αὐτὸν χᾶι ξΚ4. 20. νπηχεσὰ ςΆ. 

εὕνη γεέννησεται ζ3. 22. 0 Θεος λαλὼν ς4. 23: καίρω ἐκερνῶ 

τῆς ἡμέρας, κανὰ 44. 2 ̓  ἡνίκα οὐπὶ 44. νίᾳφψε μὰ ἐκείνης ἀκ- 

ΟΦΙς 

0. διατηοησεις ἀναιίλεσον ἐμ ἌἈ αι" 

-- 



ΑΏΘΕΝΒΑ ΕἸ ἘΜΕΝΌΑΕΡΑ ΙΝ ΤΟΌΜΟ Ι. 

εἰυᾶνε ἰπ εςοιη. 26] α 44. 46. καιρὼ ἔχεν περιετμ. «3. 
4). καὶ σάντ. οἱ ἄνδρ. τὰ οἶκε αὐτῷ ]α δὶς, {εὰ ροξ ἐθνῶν ἰηΐετι, 44. 

αργυρωνητ. καὶ οἱ εξ 44. 
ΟΑΡ. ΧΝΠΠ, 1. αὐτοῦ 1]. 44, τ. 4. ἀπὸ τῆς ϑύρ. 

τῆς σχ. αὐτῷ͵) α 44. 4. εἰ ἰαυαόο ρεάς: Ουὰ. ὑπυδ Ατπκηυ. 
ς. εἰνεχῖν 1. εἰπὸν, τουτὸ οιῆσον 44. 6. σχηνην ἀντὰ ς3. φυ- 

ρασον μοι ς3. ). καὶ 3) κ44. 10. ἑἰπαν δὲ προς αντον 
ς. 11. προδεδηκ. οὗ ἡμερ. (ἔς) ς4. 12. χαὶ ἐγίλασι ς3. 
ποος ἐαντὴν λέγ. 52. οὐπω μέντοι Ὑγ. (4. γυν᾽ ἐὙΎω γαβ εἴμι προ. 

δεδηκυια, ὁ δὲ 3. 14. αδυνατι 1. εἰς ὥρας) κα ς3. ες. εΦο- 
ὄηϑην (2. μι6. ἔκεὶ οἱ ανδρ. 46. συνεπορευϑὴ ς(4. 17. καὶ Κυ- 
ριος εἰπε 46. 19. οϑους του Θια τοιῆσαι αντας, τὰ τοοιειν ς4. 
40. .«'πὲν Κυριος κραυγὴ (ἄς ἱπεὶρίς ἰοϑίοπεπι) 132. Γομ. τέπλη- 
ρωται προς 53. 42. καὶ ἀπορᾳ- κεῖ. οἱ ἄνδρ. ἦλϑι. εἰς Σοδ.] 
λα 132. αποζραφιντις ς3, 54. ἔτι) α 132. ἐγήχως ἐνὰ (συπὶ (οα. 
τοῦ υηΐςο) 44. εἔνᾶντι 132. 414. δικαιοι πεντηχοντα (4. σαντα 

δι᾿ αὐτοὺς ἐνεχεν (6ς) ς 4. ἃς. ὡς 13] αὶ 132. 
καὶ ἵς. ὁ δίκ. ὡς ὁ ἀσεξ.} 

42. απαξ 

8. ταρεδιασατο 
ς. Λωτ, λέγοντες ρος ς4. 

᾿ ’ 

τὸν τόπ.). 132. 

τὸ ῥημα) ἰπ δὶς νν. δρευπιρίε ἰεδιῖο, 132. 
α 43. 48. ἐκ}. ς1. 40. λαλησω ἔτι ςΆ. 
ετι ς 4. 43. καὶ ἀπεγρεψ. Αξρ. 46. 

ΟΑΡ. ΧΙΧ, 1:. δύο) α ς3- ἐπι τῆς γῆς ς3. 
ς4- αζυμ. ταρέϑηκεν αντοις ζ4. 
6. ὥρὸος αὐτὰς Λὼτ ἐζὼ πρὸς τὴν ϑυρᾶν, τὴν ςΆ. 8. ἐγνωσαν 
ανδρες (ἢ) ζ4Φ. τῦοιησατε 44. ὥοιησητε μηδὲν κακὸν, αὶ (3. 
9. ἐἰπον δὲ ἐκεῖνοι ς4. χρισ. σσοίειν ; νὺν (4. καὶ οι ανᾶρες ἡγγισ. 
ς3. 11. τας ϑνρας 46. ι6. ἐπεκράτησαν ς1. αγῆιλ. τὰς 

χέρας 44. αὐτῷ 1] , 44. 17. ηνινᾶ ἐξεδαλον αὐτὰς ς-4. εκ 
τῆς πολίως ἐἔζω ς1. ἕξω) , 44. μήποτε μὴ συμπ. (Πς) 44. 
παραληφϑὴς 3. ι8. Λὼτ] 54. 10. μή τότε] εχρυίσηυπε ἴλη- 
ἴυτη μὴ ττε5 Οοὐά. Αστεπ. 40. οὐ μιχρα ἐςι7]α 531. 424. ϑοιῆ- 

σαι}] α ξ4. τὰ ἐλϑεὶν σε] [π ποῖᾶ (ων τοχῖυ Ἰεσεπάνπι τὰ εἰσελθεῖν 

σε Χ, 20, ἄς. τῆς πόλιως) α 44. 24. παρὰ Κυρίου) α 44. 
46. γυνη Λωτ εἰς τὰ οπισω αὐτῆς ς3. 48. καὶ 1.) , ς3. 

20. τας πόλεις πάσας (4. εξαπιγιιλῖν οΘιος 53. τας πολεις 2} 
α (ει (οὐ. τοῦ νηϊςο) 44. 30. ἐν Σγγὼωρ (ας) 4. ϑυγ. αυ- 

τὰ ἐν τῷ ορὲι 44. μετ᾽ αὐτῷ 1] 44. μετ᾽ αὐτῷ τ΄ -πμετ᾽ αὐ- 
τῷ 2] α ροϊγαωδ εἰ χια δἷς ἱπίεγμβοεπι 1. 41. ἐν Δ) α 44. 

34. δὲ καὶ τὴ ἐπαυριον εἶπεν 44. {γὼ χϑις ς3. ἃς. ἐν 19], 44. 
τὸν τατιρα αὐτῶν καὶ ἔν τῇ νυχτι εχ. οἷν. 53. μετὰ τῷ Ψατρὸς αὖ- 
τῆς] μετ᾽ ἀντου ςΆ. 3). ττατρος μου ἐτεχὸν αὐτὸν (4. ὡς τὴν 
σνμερον (ἢς) ς3. 48. τὰ γένος 1. 

ΟΑΡ. ΧΧ, 1. τὴν γῆν ζ4. ᾧκησιν--πταρύχησεν)  ροβτεπγτι 
εἴ αἰταὲ 115 ἱπιεγίασςπε 54. Καδης 44. Γαραᾶροις 44. 1. Αδι- 

μελεχν χαὶ τλαῖδὲν ἀντὴν' οὐτος ἣν βασιλεὺς ς 1. 4. σὴ) , 4.. 
4- οἱκ απολεις 46. ς. χειρῶν) α 44. 6. οΘιος ἀντω ς3) 

ς4. καϑ' νπνοὺ (ἢς) 4.4. 7. ει. δὲ μη ἀποδωσης (4. 8. οἱ 
ἄνθρωποι) ,α ((ς) ς3. 9. ἔργον ὁ ουχ εδὲι σε ποιησαι οὐδεὶς ποιη- 
σαι σεέποιηχας μοι (ῦς, εχ ἀπδθυς ἰσξοπῖθυ9) 46. το. τῷ ̓ Αδρ.] 
αὐ 12. αληϑως ρμοηϊὶ ροίῖ πσατρος ς4. 11. μὲ Κυριος ικ 

44. ποικσεις ἐπ᾿ ἐμοὶ ς4. οτι αδελφη ([ς) ς4. 14. καὶ πεαιϑ. 
καὶ τσαιδιςχ.} α ς3. τς. εἰπὲν αὐτω, δὰ 44. σοι ἀρέζὸν ἢ χα- 

τοικὴ (()ς) ς3. 17). Αδρ. τῷ Θιὼ καὶ ς3. αὐτὰ υἱϊ.} α 44. 
18. ἐξωϑὲν αὐτὰ ς3. 

ΟΑΡ. ΧΧΙ, 2. εἰς τὸν καιρ.} κα 44. 

τὰ γινομ. αὐτῷ, ὃν ἕτεκ. αὐτῷ Σ.] 

κῶηρ. χαϑ ὃν (32. ἐλαληφσ. 
αντη (4. 8. τοῦ υἱμ) κα 44. 
α 3... 4. χαι Ψίριιτ. αὐτὸν τὴ ογὺ. καϑα 44. Αδρ. Ισαακ τὴ 
ς2. Αἔρ. αντον τὴ 53. Κύριος ἀντὼ Φ Θεος ([ς) ς4. 9. τοῦ 
υἱξ αὐτῆς} α ἢες, (κα ἤατίπι (Ὀ) αι χὶς «τὸς ν Ισραηλ ος ἐγένετο τὼ 
Αὔρααμ (εχ γηδερί Ως) ς 4. 11. τὰ Αβρ. ς4. 12. ῶρος Αξρ. 

ςῖ. τφξὼ τὸ ρῆμα τὰτὸ (ουτὶ (οὐ. 129 υπϊκο) ς 3. 11. δεά εἰ 
βίαν (οὐά. φυίπᾳυς Αππεη!. φπερμα Φπ ἐρὶν 46. 14. ἔτλαν. 

ὃν τὴ ἐρημὼ κατα 53. 1). παιδί 12) ταιδος (3. ἐχ τῷ τόπε 29] 
σου εν τὼ τόπω :2. 18. καὶ αγναςηϑι λαδε (6) 44. 19. ἀσ- 
κὸν ἐκ τὰ υδ. ς3. 20. καὶ κατῴκ. ἐν τῇ ἐρ.} α ζ2. εἐρημῶὼ τὴ 
Φαρραν (3. 41. Ὠεῦυεγαπι δἀπιοπυϊῦς, ᾳφυοά τεχίμπιλ ΟΟΙΠΠ.Δ1 5 
φὐϊεϊεπι ὥς, ες ἙΕάπῶοτες Ναςαπὶ οὑπὶ ολἰδπΊο ἴυο ςοιγόχοσγαμηῖ. Εχο 

Ρτείϊξγαηι αυϊάετη μεέπνο ἰδ : χαὶ κατῴκησιψ ἐν τῇ ἐρήμῳ" χαὶ ἔλαδιν 
αὐτῷ καὶ μητὴρ γυναῖκα ἐκ Φαρὰν Αἰγύπῖου. Αταυς δή πες ποίδαι 10 
ἵἱεχῖυ Δεςοπμηοάκιλῃ Ἰπσδυῖς τεϊαυ!. 22. Και ἐν τὼ χαυβὼ εἐχειγω 
“ἰπῆν Αξιμ. 4. Οχεζατ, εἴ ἴῃ 32 ςοπι. Ππιϊτετ, ς4. Φιλολ ςΔ. 
48. τροξάτων) , ς.. 30. εἰπεν τὼ Αδρ. (ες) ς3. 41. ἔπω- 
νομασϑὴ (οὐκὶ (οἱ. 129 υπὶςο) ς 3. 22. Φιλισιειμ 44) 4. τὰ 

Φιλιριειμ ς 3. 33. ἔπι τὸ φρεὰρ 53. εχεὶ Θεὸς αἰωνιος τὸ ονομα 

Ἰυριον (Ως) ς3. 14. δὲ] , 44. γῆ Φιλιξιειμ ς4. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΙ!, κι. καὶ ο Θεὸς (4. επειραζε 133. εἶπεν ὥρος αὺ- 
τὸν 133. Αδρααμ, ο δὲ εἰπεν, κδου 121. 4. ηγαπησας δι᾿ ἐμὲ (3. 

νψηλ. ἀνενέγκαι αντ. ξ5,132:. Ἅζμ4)Αδραὰμ) 53. υπορρεψομεν 
ς8- ό. καὶ τὸ πτὺρ ἐλαξε μετὰ χειρας 44. ). καὶ εἰπεν εξ 
ξς. 8. εἰς ολοχαυτώσιν 44. αἰκ σαὠφοτερὸ (ἡ. 9. ἄνυτω 

οΚ 

ἐπάνω τῶν ἕυλ. ἐπὶ τὸ ϑυσιχς. ζ 4. 

12. μηδὲν 44. 13. Ἄξδραζω 1] 

Θεὸς 44. αὐτὸν] α ς4. 
10. τὴν χεῖρα αὐτῷ} α.ς2. 
α 4. 14. ἐκείνου] α 44. ις. ἐκάλεσε Κυριος δευτέρον τὸν 
Αξρ. 44. 20. τῶ αϑελφω σου Ναχωρ ς3. 41. Ωξ τρωτοτ. 
53) ζω. τὸν Ζαν αδιλᾷ. 44. 24. Γαζξαϑ' 53. Χαραϑ ς2. 
Αὐξαν καὶ τον Φαλδ. .6.ὙἩ. [ελαῷ και Βαϑ. ς2. 23. καὶ Βχδκηλ 
(ἢς) 44. νιοι «τοι 44. 44. Γεημα (ουπὶ (οά. 129 μηΐςο) ς3. 
ἄντὴ τὸν Τααχ (ουπι Γοἀ. τύ υπϊςο) ς3. αὑτὴ τὸν Βααικ χᾶαι τὸν 
Ταξεχ ς4. Χως χαι τον Μωχα ςΆ.- 

ΟΑΡ. ΧΧΙΠΙ, 2. Σαρρα] κα ς4. 4. ἀπὸ τὰ νεχρᾷ αὐτὰ" χαὶ 

εἶπ. ᾿Αδρ. τοῖς υἱοῖς} α 54. Δδραὰμ 29] αὶ οπῖπεος 41} (ποπ ἴγος 
τδηῖαπι)} Οοάά, Ατιηεηίὶ. ς. δὲ] α ς4. 8. καὶ ἐλάλ. τρὸς 
αὐτ. ᾿Αξρ. λίγ.) α 54. 9. ὃ ἐςιν αὐτῷ} κα 53. το. Χειχιος 
εἰπε ὥρος αὐτὸν ἀκ. 44. ει. παϑ ἐμοῦ 4. τὸν γὰρ χγρον ς3. 
13. ἀκωσον μα, χυριε 52. 14. τῷ Αδρ.) 44. τς. [ἢ ποῖα (δ 
ἴεχιι, Πλτὶπὶ ροίϊ νοςῖβ ἀναμέσον μον χαὶ σὰ τι ἂν εἰἢ Τῆτο Π.Π)6- 

ἴὰ5 1 εἰ ἀεϊεμάυς; παπὶ υὰ ἴῃ (οάϊος ἰεγαζυγ, τποπεῖυς ἰδἱ ἰπ 

[4ᾳη. ις. γὰρ] ἃ 53. 18. ἐχυρωϑὴ τω Αδρ. (ειπὶ (οάά. ςό, 
129, {οἰ )5) ς 3. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΝ, 1. ηνλογησε, εἰ ἢς υδίᾳιιε, 1. ς. ἂν δὲ μη ποτε 
οὐ (ἢς) ς3. νιον σου ἐχειϑὲν 4 4- ". ὃς 3] α 46. 8. δὲ] 
α 44. 12. καὶ 1 κα 4.4. 13. ἄντλησ. ὑδ.--- εἴπη ἴῃ οοην. 14] 

α δας εἴ φυς ᾿ς. ἱπιεγαςεης 46. 14. ἐπικλινὸν μου τὴν υδριᾶν, 
νῷ (ἢς) 44. ὡαυσωντ. τσινειν ς2. ᾿ξ. καὶ δὲ] α χαὶ ς3. 
421. ἀνὰ δραχμ. ὁλκ. καὶ δύο ψέ).λ.}  ς3. διδοαχμὼωὼν ολκ. (ἢς) ςς. 
41. εἰ ἐξᾶιν ςΆ. ἃς. εἶπεν) αὶ (9) 4. πολλὰ] α ζ2, ςᾳ. 
46. Κυριω τὼ Θεω ς1. 30. ἤκουσεν ἀντῆς λεγούσης 44. 

32. νίψασϑαι ρῖο νίφασϑαι ἰεσεπάυπι ἴῃ τεχῖυ. 3. καὶ ἐγένοντο 
αὐτὼ τροῦ. 46. 36. γηρᾶσαι τὸν χυριον μοὺ, χαὶ εδωκ. 4.4. 
37. νιὼ μου ἐχειϑὲν ςΆ. 41. γὰρ ἰαν] , 44. 42. ἐλϑὼν ἐγὼ 
σημ. ζ2. 40. υδριαν αὐτῆς 1. σ᾽} κ 4. 47. εἢ κα 44. 
48. νικ αὐτου εἰς γυναικὰ ς3. 49. εἰ δὲ μὴ, ἀπαγ[ειλατί μοι) 
ποῖλπν Ὁ τεχῖυ δὰ ἥξος νεγῦα σοπήιτυιλι ἰοέῖογ ἢς--- εἰ δὲ μὴ 1. 
α ομηπίδ 111, ἄς. αναγίελατε μοι ς3. ἡ εἰς δεξια ς 3. ζο. ἂντ- 
εἴπ. χαλον κάκω 46. ς1. λαϑων αὐτὴν ἀπελϑὲε ς 3. ς3. ἐδὼ- 
κεν Ριξεχχαν (ς) ς4. ξ4. καὶ οἱ μετ᾽ αὐτου οντες ανδρες ς1. 
ςό. καὶ γαρ Κυριος ς4. ενοδωσει 53. ς9. τῷ}. - ὅᾳψ. τοις 
949. Ρεξ. ς3. ός. ἐχεῖνος) α 44. 

ΟΑΡ, ΧΧΝ, ᾿. καὶ τὸν Μαδιῶὼμ] ὥς ἰερεπά. ἴῃ ἠοίὰ (ιὺ ἰδχῖυ, δὲ 
ΡΕΥ τεϊϊφυυπι ποιδιίοῃ δ δά [8 νοςὸ5 ργα πητιοπάμπιὶ οἷξ τὸν Νοπιιηὶ 
Ῥιορεο. 4. χαὶ τὸν Μαδαλ] , ς3. 3: Λατουσιειμ καὶ Λοω- 
μλμ ς2. Λαῆουσιειμ καὶ Λωεμ 53. 4. καὶ 1τ",4}. 4.4. Ενωχ 

καὶ Αμιδρα ς2. Αδιρα καὶ Χαριαγαν" ουτοι τσᾶντες ἡσαν ἔκ τὴς 
ΧετΊουρ. ς 3. 6. ἔδωκ. ᾿Αἴρ. δϑόμ.} , ς3. 7. τῆς ζωης των η- 
με. 53. 10. εἰς τὸν αγρον ςΆ. 1. Δγαρ] ροηΐϊ μοί Σαῤ- 
ρας 46. 13. ἐχρηήπγιηϊ ᾿Αϑδεὴλ οππος (οὐά, Ἀπηεηὶ. Μασσαμ!) 

Μεμψαν (ς ς6 ἴῃ τηλγρ.) ς 3. τῳ, τς. μαδεῖ, οπλ 0 καὶ {εμείεα, 
Μάασση, Θεμαν, Ναφις, λίχσμαν, ἰδουμα, Χολϑχα, Ιετουρ, καὶ Κεδμμα 

44. ἰιαυεῖ καὶ Μανασση, καὶ Θαιμαν, καὶ Νίαφες, και Βασμαν, και 

ἰδουμα, και Χολδαῦ, καὶ Ϊετουρ, καὶ Κιδμα ς3. μαθεῖ 'π ἴμο ἰσοο 
Χαλϑαὸδ ς4. ιό6. αὐτῶν 2] α 44. 20. ᾿Ισχᾶχ] α ς3. τὴν] 
α 44. 21. ἐπηχυυσε Νυριος αὐτοῦ, καὶ συνελ. ς3. 23. ἐν τὴ 

γαςρι σοὺ εἰσι ς3. 26. εἐπιλιλειαμεένη (0) ςῳ. ετέχκεν αυτὼ 
Ρεδ. 4. 27. πνζησαν ς2. 34. Ἡίσαν υἱ:.}] κα ς.. 

ΟἌΡ ΧΧΥΙ!, 1. καὶ ἐγένετο ς}. 2. ὦ φμα εἰϊκὶ “ἰδὲ (ὐσὰά. 

ἀυσόκεϊιῃ, πο ἴγε8 ταμῖυϊῃ, Ατιθηὶ. 3: παροικήσει 44. γα] 
α 54. ς. ἐπήχουσιν ς3. τὸ προσταγμχ ς3. τὰ 011}, 4.. 
9. και ἐκαλεσὲν 53. δὲ) , 54. εἰπεῖν οτι χὃ. 44. 10. δὲ] 

14. χτηνὴ πολλὰ προῦ. 40. ι6. ἡμῶν υἷι.} αὶ τ; 

ι9- ἐχε} Α 0. 

Α 44. 

1). Ισαακ ἐκεισ. 1. 

Αδ. 44. ονομα τοὺ τόπου δι :1. 

Εχϑρ. 53. ἃς. δὲ] κα 54. 
,. 44. ἄνχμίσον 2] καὶ 44. 

ευλογὴμ. νποὸ Κυριον τοὺ (ϑις ς1. 

ἐκοιμήθησαν ςΆ. 41. ἐξαναςαντες τ1. 33. χραγενόμ.} 
α 44. απηγίειλ. Ισχακ οἱ ταιδὲς ἀντοὺ 44. 33. τὸν ορκοῦν ς3. 

34. ἐλαδε γυν. Αὐδχν ϑυγ. Αλων καὶ τὴν Ελιδεμα ϑυγ. Σεξεγων του 
Ἑναικ ς3. Βηρην του ΧετΊαιον καὶ τὴν Ασεματ 44. Ἑλὼν) ὄχρτὶ- 

τυμς Βεὴρ (8ς) ἀεοεπὶ (οὐ ά. Αγπηεηί. 
ΟΑΡ. ΧΧΝΙ, 1. αὐτου οἱ οφϑ. 44. καὶ 25]. 44. τον υἱὸὺ 

αντου Ἦσαν 44. 4. καὶ εἶπ. ἰδὲ} κα ζ4. 4. καὶ ἔξελϑε συλ 

(44. ἰῃ ςοπ).} α ς4. ς. εἰ Κεδειεα μάν! φκῖα ἰοφμεῤαιον λας 

ἐκϑὶ δ]ιο ε)κς ἀυοάεςὶπι (οαά, Ατπε. λαλοῦντος ταυτὰ 44. 
Ἰσαῶκ εὐπὴ 144. ἰπ οοπ).}] α 44. ϑηραμὰ ς4. 6. χαι εἰπε προς 
44. 7. φαγὼ καὶ εὐλογηφὴ σὲ ἡ ψυχὴ μὸν 3. Ο. υαδεκ σα 
Ζτήρεαι (σά. ὑπ5 Απῃ. μοι} κα 54. 10. σὲ ἢ ψυχὴ αντε τρο 
ς3. τας πῦρ. Ῥεξέκκ. τὴν μητ. αὐτῷ ]κ 44.- καγω δὲ ἀνὴρ (ἢ) 
44. 13. αὐτῷ] 53. 19. ἐγὼ Ησαῦ] ἰῃ [εἶδ νν. Ἰηςἰρὶς Ἰεέτίο- 
ΠΟΙ 132. εἐποιῆσα καϑᾷ 132. απὸ τῆς 9ηρ. μο0] αν υἱ νἱφείυγ, 

22. ογομ Φιεατ. ἐχευ 

21. ονημᾶ τὸν τοπὰ ἐχεινοὺ 

2). ἀποξειλίχτε 44. 48. ἣν] 

20. ἐοδελυσσομεσα ([0) 44. σὺ 
υπὸ Θέεου ς4. 140. ἔπιον κασι 
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112. 50. καὶ εἰπὲν ὁ ἷσ. 122. Κύριος] α ς3. 2:. φαγω 
απὸ 34- καὶ εὐλογῆσει σὲ 132. καὶ τροσηγαγῖν ἄυτω 1328. 
26. αὐτῷ α 44. 27. τῆς οσμῆὴς 4. 48. τοροσχυνησυσιν 
σοι 112. 340. τὸν υἱὸν} α τὸν 1. ὡς ἄν] α ς4. οσον ρΡεΐπηο, (δ 
ὡς πυπο εχ σοττ. ς 4. 21. τοῦ πᾶτρος αὐτου 132. 32. ο πᾶ- 
τηρ ἂντὰ Ισαακ ζ4. 31. ἐχγασει μεγαλὴ {,. τις ἐξιν ὁ ϑηρ. 

122. εἰσινεγχὼν 132. ἐνέγχων 4. 4534. ἡνίκα] ὡς 1. Ἰσαᾶχ) 
λα 44,» 132. οἰνεδόησε] α (ς) ς4. μεγαλὴν τικρ. (4. 34ς. καὶ 
εἰπεν ἀντω ς4. 16. καὶ εἰπεν Εἶσαυ δικαίως ἐπεκληϑη 112. με 
ηδὴ δὲευτ. 122. με ἰδὲ δευτ. 4. τα τί γὰρ ς3. νυν ἡλιφεν (ῇς, 
[οἱ]. εὐληφεν) τὴν 132. κα νπολελειπΊαι σοι ευλογια ξ 3. 37. σε- 
ποίηχὰ τ᾿, 2] ἐποιῆσα 132. ἐγηρῆσα (ἢς) αὐτὸν 122. 38. τρ. τὸν 

πατ. αὐτῷ} 44. μία) μια μονὴ (Ὠἰπο οοιτίρε ποῖδπι ἴω τοχῖι) 1. 
φωνὴν Ησαυ 112. 10. ὁ ὥατ. αὐτῷ] κα 44. 40. δουλευσης 
112. ἕςαι] ἐςὶγ υἱ νἱάεῖυτ, 122. ἂν καϑελ. 122. ηυλφϑγησεν γΓῸ 
γηοτς 1. 41. αὐτὸν ἴσαακ ο τατὴο αὐτα (εἴ ἴῃ 8 νν. οἰδυαῖς 

Ἰεδιοηεπι) 132. πένθους) υἱέ (ῃς) Οοά. ὑπυ8 Ασθ. τσενϑὲὰς ἐν 
τὴ διανοια μου (ἢς πιεπάοίς) καὶ αποχτένω ς 3. 43. ἀπόδραϑι] 
ποορευϑητι (ουπὶ (οά. 120 υπΐοο ἴῃ τεχῖι, εἴ ουπὶ Οοἀ. ς6 ἱπ πηᾶγρ.) 
Εἴ: 4ς. ἐπιλαϑέσϑαι ς1. 46. Ῥεξ. τω Ισ. 53. ΙΑαἀκωδ ωδὲ 
απο (ἢ) 44. ϑυγατερων ἄντων, ἐνα (ἢς) ς4. 

ΟΑΡ. ΧΧΝΤΙΙ, τ. αὐτῷ] , 44. 5. ἀποδρα 3. ἐκεῖθεν) 

κα 43. 4. εἐδωκ. Κυριος οΘ. 3. ς. αδελφου ς4. ἀδελφὸν ουπὶ 
ἴᾳ4. ἴῃ σοι.) α ς2. 6. εἰς τὴν Μεσοπ. Συρ. λαδ. ἑαντ. γυν.] 
ἃ 52) 4. ἑαυτῷ} αὐτω]. . τὴν Μασεμα ϑυγ. 44. αδελφ. 
Ναξαω τὦῥ!. 44. το. ἐξῆλϑ. Ἰακ.} 1π Ὠὶδ νν. ἱπεϊρμὶς Ἰεδεοπεπι 
132. ὄρκου---ἴδυ γὰρ ἴῃ οοπ|. 11] ἔς, εἴ ἱπιεττηεάϊα οπιηΐδ ρετῖε- 
τυηῖ, 132. 1. ὑπήντῆσε 44. λιϑὸν απὸ τῶν τοῦ 2. λιϑον 

12. κατεδ. απ ἀντῆς 46. επ᾿ αὐτὴν 112. 
14. σᾶσ. αἱ Φ. τῆς γ. καὶ ἐν) σαντα τὰ εϑνη 

ου μὴ σε ανω εδ᾽ οὐ μὴ σε ἐγκατα- 
Ι6. ἀπὸ του υπν. . σδτι--εἶπεν ἰπ ἔοπι. 15] 

α δαὸο εἴ αὐκ' 15 Ἰπίει)ασοηΐ ς4. 1). αλλ᾽ ο οἱκ. 53. τὰ ἐρανξ] 

Ιη ἰδ νν. οἰδυα τ ἰδέ ομ πι ι 32. 19. Ουαλᾶμ ἢν 53) 54. Θθὴν 

ονομα. (εὰ ο ταὶς ἐ ΤΟΥ. {υργα! πθλτῖ, τ 18. 20. ἐγὼ] α ς3- 
ΟΑΡ, ΧΧΙΧ, τ᾿. τὸν] α 46. 2. γὰρ] κ 44. μεγας ἣν (3. 

1. ποοιμνιὰ καὶ οἱ ποιμένες 53. φρέατος 19] - ἐκεῖνον 44. επὶ τὸ 
(Πς) του φρεατ. ςομᾶτι 3. 6. καὶ ἰδὲ συν (44. ἴῃ σοπη.] α (οὐπὶ 
(οὐ. 1 υπΐοο) 46. δΒ. τοτισωμεν ς4. 1ο. τὴν Ῥαχ.} α (4. 
τὰ τρόδ. 1] τὸ ποιμνιον ς3. 11. ἀναδοησας 53. 12. ἢ δὲ 
δραμεσα ς3. ἀπύγίειλε 2] ανηγίειλεν 1. 13. λογοὺυς αὐτὰ 46, 
54. 14. Λαδ. τρος ἰαχωδ ἐκ 3. λΛεια Ζελφ. τὴν ϑυγατερα 
αὐτου (ἔς, τησηἀοίε) 54. ἡμέρων κατα ὥαντας τες λογους τἕτους 

53. τς. ϑουλευσεις δὲ μοι ς3. 17. εἰ οὐκ! (οἀὐά. ἀυο Ατπηεηὶ. 
σφόδρα) α 1. Αἴεχ. 18, περὶ} υπερ 1. 19. σοι δουναι με αν- 
τὴν 46. 20. ἧσαν ἐνώπιον 3. 43. καὶ 22] α (ουπι (σά. 129 
ὈΠὶςΟ) (3. 26. ποη οἱ [εκ ἱμ ργουϊποὶ: Οοὐά, {ερίεπι Αἰτηεηὶ. 

27. καὶ τὰ εδδ. ς3. 28. ἐπληρωσε (3. 41. με 1], 46. 

καὶ υἱκ.7 α ς 3. 34. παρ᾽ «με ἐςαι ςΆ. 3.8. ἘΤέχέν νιον ἐτὶ ςΆ. 

ἄπο τῶν λιϑὼν του (4. 

13. εἰμι α 122. 

ἐν ςΆ. ιξς. οὐ ἐᾶν Ὧορ. 112. 

λείπω (πε) ς3. 

ΟΑΡ. ΧΧΧ, ι. δὲ], ς3. Ῥαχὴλ 2] Λείαν ς3. 2. εϑυ- 
μωϑὴ Ιακ. 46, εἰ ἔς (εῦξο σοττίρε ποίδγη “Ὁ τεχῖα) 79. 4. εἰπε 
δὲ αντω, ἰδου 44. Βαλα, εἴ ἧς οὐπὶ Δ Πιηρὶϊςὶ υδΐφυς, 44. τεχνο- 

ποιησὼ ξςΆ. 4. αὐτῷ 17, 2. αὐτῷ γυν.} α 44. 8. συν- 
αντιλαξοιτο 44. συνανεςραφὴ ζ4-. μου, καὶ εἰπὸν καὶ ἐδυνηϑὴν 4.4. 
εἐθυνηϑην ς 3. 9. ἐπεγη τι8. καὶ 12]. 2. προς αὐτὴν Ιαχωφ 
ξ4. 10. συνελαδε δὲ 4. καὶ 15] κα 118. 13. εἰμι ἐγὼ ς1. 

14. μανδραγερων, Ὀϊ5 ὃς ({εὰ 'π οοπι. τ6, βαῦεῖ γο ἴῃ ρεηυ τ π|8) 44. 
τῇ Λε] α 44. κα τῇ τιβ. τς. μανδραγερας 44. Ῥαχὴλ]) 
α 44- κοιμηϑήσεται ς3. τὴ νυχτὶ ταῦτ 44. 16. τὴ νυχτι 
ἐχειγὴ 44. 20. ὁ ἀνήρ μου] α 54. και τὸ ὀνομᾶ τοῦ ἐχτξ ἐχᾶλ. 
Ζαξ. ζ3... 56. σοι υἱκ.}] 1186. 428. διαςειλ. μοι ζ4. 430. σὰ 
ὑπτρχον ἐναντ. 51. 4τ. μοι 23]. 54. σον σημεέρον ττανταν καὶ 
ς 3. 43. φαιὸν] α ς4. 24. καὶ ἕνεκ. τῶ τροῦ. εἰς τὰς ραξδ.] 
α (συπ) (σά. [{Π1) 46, ς2, 118. 4ς. ἀντου ποίμνιον καταμονὰς 
χαὶ ταν προξατον τοικιλον καὶ ραντὸν 53. 38. αν ἐλϑη τὰ 44. 
ραΐϑω καὶ ἐγκισσησωσι ελϑ. ς3. ἐγκ. τὰ τρόδ. εἰς τὰς ῥαθδ.} α ς 3. 
40. ΝΝμπηοῦὶ δά τοχίιπι τηᾶγρί δ ῖ65, 401 ἀεῆσηδηϊ Ποιπιδῖδ ρεῦ γεϊὶ- 
4υυτω οαριτῖ5, ἀεδυεταπὶ σομήδτυϊ ἢς : πεπιρε, εχ δάνεσγίο νοουπὶ καὶ 
ἐνεκίσσ. τὰ τροῦ. εἰς τὰς ῥάδδ. πυπιεταδ 39; νοσιπηφιε τὰς δὲ ἀμναδ. 
διές. Ἴακ. πυπι. 40; νοειπιαὺς ἐγέν. δὲ ἐν τῷ χ. πυπ), 41; νος ὨΠΊ416 
ἡνίκα δ᾽ ἄν ἔτεκε πυπηεγιβ 42; νοουηᾳμε καὶ ἐτελεύτησ, Ππυπ|, 43. 

ΠΑΡ. ΧΧΧΙ, 2. ἰδὲ} αὶ ς3. 8. ἀπορρεῷε ς 3. 4. ἢν τὰ 
τροῦ. ς3. ). πατὴρ ὑμ.)., (6) ς3. ἀμνων" αλλ᾽ ονκ εδι, ς3. 
9. τὰ κτηματὰ τὰ του πατρ. 44. 10. ἡνίκα) οτε ς3. εχισσαν 
44. 13. εὐχὴν ἔχει ς 4. τς. λογισωμεϑα λελογισμεϑα (ἔς) 
ς 4. ι8. Ἰσαακ) λ 43. 20. τοῦ μὴ ἀναγῖ. αὐτῷ] , ς3. τω 
μὴ αναγί. ἀντ τι. 44. δὲ] α ξ4. μ᾽ ως λαλ. 53. 28. χκα- 

τηξιωϑὴν φιλῆσαι τι8. 29. ωρρίς (δ τεχίυ μέϊα Ιακ. σχληρα 1. 

40. τορευϑήτι ς3. 21. ἀπεχριϑὴ δὲ Ιακ. καὶ εἰπε τι8. εἰζον 

γαρ 44. ἀφελὴς ἐ οοῖτ. 118. 

ϑέοι 118. ἐκπιγν. εἰ τὶ ἐςὶ 406. 33. Λα. ἡρευν. εἰς τὸν οἱκ. ἴακ. 
καὶ εἰς τὸν οἱκ. Λείας 46. ἀδελφῶν) οφϑαλμων (ουπι Οοά, 129 
απηΐςο, εἴ οὐπὶ (οἀά, ςό, γ6, ἰ" τηᾶτρ.) ς 3. 34. ἐπᾶνω αὐτοῖς ς1. 
3. οτι δυναμ. (ἢς) ς3. ανας. ἐμπροσϑὲν σον ςΆ. 36. τί 25) 
λ 44. 48. ταῦτά μοι] « 21. 39. ἀπηνηνοχα (ἔς) ς1. κλέμ- 
ματα ..... κλίμματα]) ἐχρηπιιπι υϊγιπίαυς ἱπ πυπι. Πηρυϊατὶ (σα. 
ἴτε5 Αὐτηθηὶ. ζωγίμπε. ..ο. “2ωγια (οάά. ἀϊο Ατπιοηί. 41. ἐγώ 
εἰμ.} α 52. ϑδέκα ἀμνας ς1. 42. Αδρ. ἣν μετ᾽ ἐμου, εἴ, ἦν 
μοι τῇοχ, 53. και τῶν τῦόνων τῶν χειρ. (ῇς) ς4. 47. χαι ἴακοῖ 

ἀφελεῖ 44. 32. εὐρεϑωσιν οι 

δὲ ἐκαλ. ς4. μαρτυς. και εἶπεν ἀντω Λαθᾶν, ο βωνος ουτος μαρτυρει 
ἄναμεσον ἐμα καὶ σὸν σήμερον. Εΐπε δὲ (ῃς) 53.Ἡ 48. εἰπε δὲ αντω 

Λαξ. τω ἰακ. (ἢῆς) 54. ὁ βουν. ὅτ. καὶ μαρτυρεῖ ἡ κήλη αὑτη] κα ς3. 
ονομᾶ ἄντω βωνος μαρτυριον (ἢς) 44. 40. ἐτερος τῇ ἐτέρῃ αὐτῷ ς1. 
ξ2. γὰρ τε ἐγώ 44. 53. ὁ Θεὸς 2], 44. ςςξ. καὶ αἀπερρσιφη 
Λαξδ. εἰς 118. 

ΟΑΡ, ΧΧΧΙΠ, τ. Ιακ. δὲ απ. 44. ο δὲ Ιακ. απ. .3. ς. καὶ 15] 
α 53.- τοὺ αναγίειλ. 46. 9. ὁ Θ. τοῦ τατρ. μα 2] κα 44. 
Ισαακ, ἔυριε ο Θεὸς επας ςζ2. Ἰσ. Κυριος μα ο εἶπ. ς3. Ισ΄. Κυριε 
ὁ Θεὸς μου εἴπας (4. ἧσ. ο Θεος ο εἰπ. (ῆς, ποῦ δηίπι, υἱ Ρυΐϊανε- 

τΆτη) Βδρεῖ Κυριε) 1. μοι, ἀποφξρεφε εἰς ς2. μοι] ἔς εχ οοιτ. ζοὰ 
σοι Ῥεΐπιο, 118. 10. Ἰακὼδ]) 1μερεπά, ἱπ ποῖ Ζ00 ἴόχῖι, αὐτω 
Ιακωξ 1], 110. τετα οτι εἰδὸν 44. ἴδον] εἰδὸν Ἰ. τἱ. του αϑελ- 
φυ μου Ησαυ ς4. 16. τοοιμν. και τὰς μονας (ἢς) ς 3. 17. τρο- 

πορευόμενα ἐμπροσϑεν 46. 18. αὐτὸς ἐρχεται ς3. 19. αυ- 
τον υμᾶς ς3. 20. αὐτῷ 1.7]. ς4. τροπορευομ. ἐμπροσϑεν μοὺ 
χαι 53. 41. εν τῇ παρεμῷ. τῇ γυχτι ἐχεινὴ 3. 22. δὲ] α ς4. 
43. καὶ ἔλ. αὐτ. καὶ ὃ. τὸν χειμ.} καὶ τον χειμάρρα ἰλπυπι (ἢς) 4.4.᾿ 
24. μόνος ἴαχκ. κς4. ἃς. εἰδὲ δὲ φησιν (ουπὶ Οοά, γ9 υπὶςο) ς. 
μῆρου αυτα ἴχκχ. (ἤς) ς4. 26. αποςειλω σε ς3. 28. χληϑ. 
σοι τὸ ὀνομᾶ ἄπὸ τον νὺν ἴακ. ς 3. 30. Θεὸν) α 44. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΊΙΠ, κι. αὐτῷ 15] ς3. 2. τοὺς υἱὲς αὐτῶν ἐν] τας 
υἱῶν ἐν (ῆς, ΡὲΤ Ἔττόγεπι, τ νἹάεῖυγ) 532. αὐτῆς} αὶ 44. 4. εφι- 

λῆσε καὶ ἔπεσεν 118. εἰς τὸν τραχ. ζ4. 7. καὶ μέα ταῦτα 
τροσηγ. (4. 9. ἐξαι μοι ς3. 10. εὐδοκησας μὲ (Πο) ς:. 
11. ἐλᾶάξδε τοινυν τας εὐλογ. (ἢς) ς3. ευλογιας φου (ἴς) ς.. 
13. αυτω ἰακωᾷ ς3. 14. ἐμπροσϑὲν μου' ἔγω ς3. κατὰ τῦδα] 
7κχία ρεῤε (οὰὰ. οὗο Αἰτπεπὶ. τσαιδαρίων] τποδαριων τηεπάοίς 
46, 53. της ἐχποβευσεως 44. 17. ἀπαίρει) ἐχρυμηῖ ὥπηρεν 
Οὐοάά. φυϊπαεεῖπι Ατπιεηὶ. αδίέε Αππῃ. Ἐά. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΝ, 7. οἱ δὲ υἱοὶ ἦλϑ.} α 118. οὐχ] τπόπάσυπ), υἱ 
Ῥυϊο, τΥροξτδρμίουπι Ἑάϊοηὶς Ν διϊςδπδ, πιὲ ἰηνῖϊο, γεπιαηῆι. Πεθυς- 
ταῖ οὐχ εἀϊ. 9. δυιρρίεπά. (10 τεχίυ ἐπιγαμδρευσατε 1. ὅοτε 
ἡμῖν αντὰς καὶ λαδετε τοὺς νιες νμὼν ἐκ τῶν ϑυγατερων ἡμῶν εἰς 
γνναικας (ἢς) 44. δὰ ἤπεπιὶ μδθεὶ ἡμὼν ἰπ τεχᾶι, εἴ εἰς ϑυγατερας 
ἴῃ ΠΠΑΓΡΠΕ. (4. 10. ἡμῖν κατοιχησατε ςζ1. ἐγαντιον ὑμ.} α 118. 

ἐμπορένεσϑε ταύΐες 53. ἐπ᾽ αὐτ. καὶ ἐγκτ. ἐν αὐτῇ] α 83- ἐν 11} 
αν 46. 11. χαὶ εἰπε Συχ. ς3. αδελφες αὐτου ς2. καὶ υἱ;.] 
λ 43. 14. σφοδρα" καϑοτι ἐᾶν δωσητε μοι τὴν (ἢς) 3. 13. με- 
τὰ δόλου οὐπι [44. ἰπ οοπ].}] α 44. 14. Δεινας νιοὶ Λειας (ἤπὸ 

δὲ υτ πιαὶς ποίατυγ (Ὁ τεχῖ) ΓΝ. ἀαδελφοι αὐτῆς οὐ δυναμεϑα 44. 
ας. καὶ ὑμεῖς ὡς ἡμεῖς 53. ὑμῶν] 44. Ὧι. ληψύμεϑα] α (Πο) 
ς3. 23. παντὰ τὰ τιτραπ. 118, αὐΐων, ἡμῶν ες! (ἢ) ς3. μο- 
νὸν εἰ ὁμοιωϑωμεν 53. τὴν τῦλ.} 44. ἀρσὴν σαντες ἐξερχομενοι 
τουλὴν τῆς πολέως αὐτῶν 46. 47. οἱ δὲ λοιποι νιοὶ ς-3. 48. ὅσα 
ἦν] α 44. ἕλαζον] α 46. 29. αὐτῶν 15] 44, 532. αὐτῶν 9] 
κα 118. ὅσα ἦν] α 44. καἦν .3. 410. και συγκοψ. 44. 381. ὡς 
αι πορναι 44. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΝ, ι. ἀναςὰς} μιγφε εἰ Ατγνεπὶ Οοάά. φυδίνον ἢ γε 
τεϊϊαυ!. Βα!.95λ] “ὦ γγαπιϊτυης Οὐ. οπηηες Αγπιεηὶ. τω φάνεντι 
σοι τι8. 2. Ἰαχωξ τοις νιοις ἀντοῦυ 118. ὑμῶν ανᾶμεσον υμων 
ς3. 3. ϑυσιας. τω Κυριω τω ἐπακ. 44. 4. τοὺς ϑεὸς}) α ς4. 
ἀλλοτρίους ους ἐλαδον εκ Σηχιμὼν καὶ οὖς εἶχε Ραχηλ τον Λαβᾶν οι 
ησαν (ἔς, ᾿πιετροϊδῖις εχ πιατρίης) 46.{ αἀπωλεσαν 18. ς. Ση- 

κιμβὼν χᾶι ἐπορευϑὴ καὶ γεν. ς3. ΘἘΣ] « 2. τηυ]ς Οοάά. Δτηης- 

ηἰς εἴτ β 1 Ὀυεγατῃ ; ἰὰ νεῖο, αυδηζιπη ηυῆς νἱήεϊυτ, εἷς ταηϊυτ ἴα 

ὕπο. 6. λαος αὐτου τι. 8. τὸ ὀνομᾶα ἀυτῆς ἰακωξ τι. 
ονομῶ τοῦ τόπου ἐχέίνου Βαλαν. ςΆ. 9. ἰακωδ οντι εν Λ. ς3. 
11. καὶ εἶπεν ς3. 12. καὶ Ισαᾶχ] 4. δωσὼω ἀντὴν. Ανεθη 
ξ3. τό. εἰς Χαξρ. τῷ} α 53. εἰς τὴν γὴν ΕΦρ. 46. 17. ἢ 
μαια ἀντὴ ς3. 19. Βηϑλείμ] Βαιϑηλ 3. 40. μνημειου Ῥα- 
χηλ. αὐτὴ 118. 21. σαλλακχιδὸς ς2. 241. Ζαβξονλ.) και 

Ῥγατηϊτιν εχ οοῦγ. 18. 524. Τοῦιπὶ σοπηπιᾶ ρΡοΙϊ 26 (ΟΠΙΠΊΔ 
(ςυπι Οοάά. ςό, 129, {ο}15) ροτπιῖς 53. 4ς. δὲ] 5:3. α6. Ζελ- 
φᾶς} εχρτίπιμηι Ζελπας (οὐά. ἀυο Απῃ. Γὰδ] εχράπιυηι Χαδ 
ΕΓ οὐά. τλοῖωπι ἀμο Ατπι. Ἐεϊΐφυ! σα μβαῦεηι. αὐτῷ] α 44.- τῆς 
Συρίας) «ἠτίοτκνι ττες ταπῖιπι Οοαά. ΔΑὐτηςηὶ. 27. ϑολιν Μαμ- 

ὄρη εἰς τὸ σίδιον ς3. 28. ἡμέραι ας ἐζησεν Ισαακ 118. 
ΠΑΡ. ΧΧΧΥΙ, ᾿. δὲ} α 118. Αἰϑωμ, ἤθη Αἰδων, 1. μα Χα- 

Ψ 



ΑΏὮΡΕΝΒΑ ΕἸ ἘΜΕΝΏΑΛΝΡΑ ΙΝ ΤΟΜΟ ᾿. 

φαναιὼν ὀνοματι Αδαδα, ϑυγ. 53. Αἰλιξαμαν ϑυγ. ς3. 
φσιμαϑα ς1. δὰ νοςεπὶ Βὰ ἐμμαϑ', ἱπ ἔπε ποῖα (Ὁ τεχῦι ἐεουηάλ, 
Ὡωρρίε σ ἰπ ἰλευπδ ἐσ 4υᾶ εχοϊάϊς. Βασιμμα 46. Ναξαιωρ, ποῦ Να- 
ἔκυρ,1. δὲ Αὖδα τω Ἦσαν τὸν 53. αὐτῷ] α 118. ς. Αἰλι- 
ἴαμα ςΞ. Ἐλιξδιμαυ 44. εχρήπιυπι Ἰεγλὼμ καὶ τὸν Κόρχ, οᾶο 
(οὐά. Ατεηὶ, εἰ ἢς τυτίυδ ἰῃ 14 ςοα]. 6. καὶ πανΐα ὅσα περιπ. 

ἐν γη Χαν.) α ς3. ). τοῦ οἰχῖν μὰ ὅκ ἡδυναντο καὶ εχ ἐχώρει 
αὐτοὺς ἡ γὴ (ἢς) ς3. φέρειν αὐτὲς} α ςΆ. 8. «τος σαν πατὴρ 
Ἑδωμ ιι8. 9. Τοίυπι σοπιπιᾶ α ς3. αὗται δὲ αἱ γενίσ.---αὗται 
δὶ αἱ γενίσ. ἱπ ςοπ|. 44} α Σἰίεγυῖγα εἰ αυα ἰΐ5 ἰηϊεηδοεπι (ἢς) 118. 
πατρὸς ᾿Ἐδθωμ)] κα 44. 1ο. τὰ δὲ ονομαῖα τὼν νιων Ησαν εἰσι 
ταυτα ς3.. Αδδας ς!. ι1. Γοϑομ, Κινεζ ς3. 12. Θιμνα 
46, ς3. Ἔλιφαᾶς 1] Ελιφαῦ 44. 13. υἱοὶ 1] , (Πς) ς3. 
Ναχιϑ, Ραγι, Ζαρις, Σομ, καὶ Μ. 46. Μιχιϑ,, Ζαρε! ἄς. ς3. 
Ουτον δὲ νοι Βασ. 44. 14. εἰ βερβετὶ!, ας 7οοκ τοοχ, (σά. ἀεςεπὶ 

Ατπι. ις. Ελιφαζ πρωτοτοχος Ἦσαν νιϑι Ελιφαζ τοροτοτοχοὺ 

Ἦσαν (6ς) 44. πρωτοτ. νια Ησ. ς3. τις, 16. Ηος οτγάϊης, ηγεμ. 
Γοϑομ, ηγ. Κινεζ, ἮἾΥ. Θαμαν, γγ. Αμαληκ, τεϊϊᾳυΐβ οαλ!15,. (3. 

Ὡμαρ)] ϑδυδ)υηρίς πεες, ἡγέμων Ελιξανα, ηγ. ἴλα, ηγ. Φινων, γ. 
Μαγιδιηλ, πγ. Κορρε «τοὶ πγίμονες ὅς. ς4. ι6. ηγ. ἴορε 44. 

πρωτότοκα Ησαυ τν 4.1. 1). Ζαρε, ηγ. Σονε, γ. χιδς 
ὅτοι ς. 18. [εουηλ 52. Αιλιδαμας ϑνγ. ς3. 4ο. Σοξαν 
44. “1. Ῥιφεών)] Ρεγων 44. Θεισὼν ςΆ. 28. ἔγιῖν. οἱ νιοι ς4. 
Χωρρη 44. Αἰϑιμαν ς3. εἰ μενον (οὐδ, πονεῖν Ατπεπ. 413. Γω- 
λωμ]. Μαναχιϑ 3. Μαναχκαβ ςζ4φ. Γιδηλ, Σωφ, και Ἦμαν, 
Οδωμ, Σωφ, καὶ Ὥμναν ((ς) 46. καὶ Ὥμαμ 1. και ᾿ωνὰν 44. 
24. καὶ 15), 44. Σεξεγων, Αἱ, καὶ δι᾽, (ῃς) καὶ Ὥναν, ουτος ἐξιν 
Ὥνων (ης) 4,6. ᾿Ανὰ 2] ὥναν]. ἃς. υἱοι Αναν 46. Δαις, χαι 

Αιλιδέμα ϑυγ. ς. 46. Δησὼν) Δαις 53. ᾿1ϑρὰν] Χιϑραν ς3. 
47. Ἰσουκὰμ) Ιωυκαμ ]. Ζονκαμ καὶ Ἰωνᾶν (3. 49. Χορρη 52. 

Σωξῶλ)] Σωδαν ς}. “δα(α] Ὁπ05 αἰἰβ (οὐ. Αγηι. 40. ἢγ. 

᾿Ασὰρ) α ς4. ἐχρείπηυπι 'Ῥισὸν υπάεςί πη αἰ (οὐά. Αττη. 3:1. βα- 
σιλένοντες ς3. βασιλεῦσαι) , (ἔς) 31. 32. Βαλααχ ς3. Βεὼρ] 
δέβον ττοδεςίην 81} (οὐδ. Αππι. 43. ἀντ᾽ αὐτὰ} ς4. ἰωαῦ ς4. 
35. Αραδ ς 1. 36. Αραδ ς3. οεκ Μίασσιφα 46. 27. Ῥοο- 
5.9. 2. Ῥιδδωθ 46. τῆς Ψαραποταμίας ς3. 39. εχρήπνυπς 
Βχλλαενὼν (οὐά. οἴῆπες Ασπι. εὐπὶ Ατη. Εά. Βαλλ. υἱὸς ᾿Αχοξ.] 
καὶ αὐτὸς 44- αὐτοῦ Βεδιηλ 3. Ματραιὸ ς3. Μεζοοφ 44. 
Μαιφοολ ς3. Μαζιζοωδ ς2. 40, 41, 42. δὶς, ηγ. Γοϑομ, 
Κινιζ, ηγ. Πϑεϑ, πγ. Μαζαρ, πγ. Ἐλιξενας, 5γ. Μιγιδιηλ, γ. 
ιλα, ηγ. Ζανφωεμ, οὐγ!δς τεϊϊφιϊς, ς3. δὶς, ηγ. Φινων, γγ. Γωλα, 
"γ. Κινεζ, τγ. Μαζαρ, ᾿γ. Ἐλιξελα, "γ. Μαγιδιηλ, ηγ. ἴλας, νγ. 
Ζαμφωειμ, οὐδε τεϊαυΐε, (4. 41. [πλας 44. 43. Εγεδιηλ 44. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΥῚΙ, 4. ἐγυπν. οὖν ἴωσ. ς3. 6. δρωγμ. δισμένειν 
ς3. κυριευσοις πμας ((0) ς3. 8. δον δὲ καὶ ἐννκν. 44. καὶ 
απηγίειλεν αντὸ 118. ετερον᾿ ὡμὴν στὶ π. ὁ ηλ. (ἢς) 53. 14. πλα- 
γωμ. ἐν ΤΆ οω καὶ ἐπιρωτῆσιν αὐτὸν 118. 16. 9 δὲ εἶπεν ςΆ. 
17. προιδουῖες, αἴημιρ βάώθο  χαὶ πιοχ, 53. αὐτὸν 15]. 4. 18. πὰ 
φχιται ε18. 19. εἰς ἕνα λάκκον ς3. δι. εἶπε δὶ αὐτ. Ῥεξ.} 
α 44. ιμδαλλετε δὲ (3. ενέγκειτι 44. δ4ἠ ζ. ἔς ἱπείρὶϊ, ἡνίκα δὲ 
Ἀλ.). “4. ιξιδυσ. ἀντὸον τὸν ἰωσηῷ (βΒς) ς.4. τὸν περι ἀντω 44. 
24. οφϑαλμοις οβωσι, κα! τ18, 47. ανεδιξ, αὐτὸν ἐκ (3. 48. κα- 
τηγΎ.γ. ἄντον φις 44. 31. χΙτΤ. ἰωσ. 44. 32. ἐπεγνὼ δὲ τ18. 

ΓΑΡ. ΧΧΧΥΤΙΙ, 4. ἐτεκ. ἕτερον νιον, καὶ 44. σσαλιν ἐτέχε υἱὸν, 

καὶ ς1. 6. Θαμας ς3. 8. εἰσιλϑὲε εἰς τὴν 4. αὐτὴν] αντὴ 
ς3. 10. ἐϑανατωσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ς3. 11. ανιξη προς τοὺς 
ς4. ἔπι του κηραι τὰ (ἔς) ς3. 14. πιρελαῦι τὸ ϑὲρ. ς4. τι- 
ξιἐδαλλετο ϑέριγρον 46. ονχ εἐδιὸς αὐτὴν ξ3. τις. κατεχαλυψε 
44. 16. τὴν ὁδὸν) κα ς 3. 17. αἰγῶν) α 44. εως τοῦ ἐλϑειν 
χα ἀκερειλαι σε αντο ς1. 18. ὁ δὲ εἶπε) α (4. τινα ἀρραῷ. 
53. τῷ δακτυλιδιον ς3. καὶ ἐδωκὶν αὐτα, καὶ 53. 19. ἄἀφοιλετο 
το ϑερ. (3. τὸ ϑέριςρ.) νοδέκενια Οοά. ὑπυς Αττὰ. Οὐπὶ Ἑἀ. Νς. 
Βαοϊυαῖ τεϊϊαυΐ. Δι. οὐκ ηλϑὲν ἐνταυϑα 44. πόρνη υἱι.}.. ς3. 
42. ὁι ἐχ τοῦ τοπῃ ανϑρωπ. ς3. 41. ἐγὼ μὲν οὐτὴ 44. ἴῃ ςοαν.} 

43. 244. δὶ} 46. αναγίελλυσι τω ἴχδα (Πς) ς3. λεγοῦσι τω 
[εδα, ἐχπεπ. 44. ἃς. ἐκ τὰ ἀνϑρ.})., ς3. ανϑρωκοὺ τινος 118. 
46. ου ἐψεκα οὐκ (1. 17. Τοίυϊη ςοπιπιᾶ α ς3. ἤς ᾿ποὶρὶξ, και 

πνικᾶ 44. ῶ9. διακοπῆοι 4.4. 0. χαι ο ἀδελφῷ. 44. ἐφ᾽ ὦ ἦν) 
ἐΦ᾿ ον ἣν ς4. ἔχων (εὐυπι (οἀ. 129 υπίςο) ς3. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΧ, ᾿ι. ὁ ἀρχιμ.) α ὁ ἀδοςῆι 411} Οοάά. Αἰτησηὶ. καὶ 
κατήγ. αὐτ΄ ἐκεῖ). 53.- 2. τῷ κυριω τὼν ΑἰγνυπἼιων 53. 38. ἤδι: 
εἰπε (πιερνάοίς, ἰεχεπιά. εἰδὲ) 53. ὁ Κύριος 45) α (6ς) τε18. εγι μετ᾽ 

ἄντοὺ ς3. 4. χαριν ἴωσ. τι8. ς. ἢν αὐτῶ εἰς “ειρας τοι 
(4ς) εἴ α τεϊφυδ ἰπ σοίη. ς 4. 6. τας χαρὰς 44. αὐτός) 

8. τῇ γυν. τῷ κυρ. αὐτῷ αὐτῇ 44. οσα ἣν ς,. 9. ἀπ᾽ Σ 
κα ζ4. διὰ τὸ σὶ γνν. αὐτ. εἶναι) κα 44. εἰναι αὐτου (3. ἔναντι 
ς31. το. τοῦ καϑευδ, ς3. τὰ (ἔς ἰεξε, Ὡοη καὶ, ἱπ ποῖα 100 τοχευ) 
σνγί. αὐτῇ} καὶ συγῖ. αντὴ (3. τι. ἐγίν. μιᾷ τῶν ἡμέρων, καὶ (3. 

4. Βα- τις ἡμέρια, καὶ (βς) 46. 

Τὼ οἰχὼ αντοῦ 2 3. 

14. λέγεσα, οἰδατε, εἰσηγ. .31. δ τό. εν 
17. ἐμπαίζειν γμᾶς ς1. 10. ὅσα ἐλάλ. 

τρ- αὐτ. λέγ. ἅτ. ἐπ. μοι ὁ ταῖς σον καὶ] κα ς3. 20. καὶ λαξ.} 

α 53. καὶ ἐνεξαλ. ς3. χΧαὶ εἰς τὸν 531. κχαἸειχοντο 531. ἔχει. ἐν 
᾿ ὀχυρώμ..) α 53: 43. γινώσκ. δι᾿ αὐτ. 49.} φυλαξ τΑπῖιπι ς 2. 
ὅσα) α 53. καὶ Κυριος ο Θεὸς ς3. 

ΟΑΡ. ΧΕ, 2. ἐπὶ 1] ,1. 8. οἷωσηφ τ18. ἴωσ. ἀπῆκτο 
ἐχ.} ην ἰωσ. ςΆ. 4- ἀαρχιδεσμ. αντον τρος ἰωσηῷ αντες ((:ς) ς3. 
ς. τῷ ἐννπνιίου) αὶ 43: τοῦ ἐνυπν. αὐτὸν ὁ ἀρχιοινοχοος και ὁ ἀρχι- 
σιτοποιος 46. οἱ ὄντες εὐπὶ {44. ἰπ ςοη1.} κα ς3. 7. τὰς εὐνέχ. 
π κυρ. αὐτῷ} ρεο Ἡίς, εἴ ριὸ ἰΐξ φυδε Ηἰβ ἰηϊετασεπι, πδῦεῖ αὐτοὺς τΔη- 
ἴυπι ς 1. 9. ἐναντίον μου---αὐτὴ ἰπ ςοπ). 10}. ας εἰ φυκ ἰἷ5 
ἰητεγδοοηῖ 53. ιτ0. εἐνηνοχνια ς3. φαφυλῆς τρεῖς 1. 1Ἀ1. καὶ 
ἔδ. τὸ ποτ. ἐς τὴν χεῖρα} α (ἢς) ς4. 12. τρεῖς βοτρυες τρεῖς ς3. 
13. ἐπὶ τὴν ἀρχιοινοχ. τς α Οοὐά. φυδίυος Αττηεηί. τας χέιρας 
ς3. 14. εἰς ἐμὲ ἔλέον 44. καὶ μνησϑητι 118. ἐν Φαραω (ἢ) 
46. 15. κλοπης (Πς) ς4. 16. ἐνύπνιον») α ς3. 19. ὅτι 
τριων ς3. κεφ. σου} α σου ς4. σε] α 44. 40. τῆς ἄρχ. 4} 

Α 44. 

ΟΑΡ. ΧΙ, 2. καλοὶ τῇ οἶνοι καὶ ἐχλίχτοι ζ32. τῷ Αχει) λι- 
δαδὶ ς3. 3. αἰσχροι τῷ οἰδ. καὶ λιπΊζοι ς31. χαὶ λεπραν 
ταῖς 44. καὶ ἱνέίμ. οὐπὶ (44. ἰῃ οοπι. κα 43. παρὰ], 46. 
παρα τὸ χαλ. ]. 4. αἱ ἐπα β. αἱ αἰσχρ. καὶ λεπῖ. ταῖς σ.ἢ 

α 53. ταῖς σαρξὶ 12], φυίάειπι ἴα τεχῖυ, (οἀ δάροϊιυπι δά ἤμεπι 
Ραρίμπας ᾿δθυΐτ, 1. τοὺς ἐπα βοας τοὺς καλας τω οιδοὲ καὶ ἐχλέχτους 
ς1. ς. καὶ ἰδὲ εὐπὶ 144. ἰα σοι.) α 44. ἐν συϑμένι εν βλαγω 
νι ς1. τῷ} α]. ). ἣν ἵνυπνος (6) ς3. 8. Φαραὼ ι] 
α 43. το. Φαρ. ὠργ.} ἰπιετϊϊπελτυς ἣν ἔργ (6.) ε18. «ἱ. ἕκασ- 
τος) α 46. τὸ αὐτὸ ἐννπν. 46. 14. ἐκεῖ) α 44. 13. γεν. 
δὲς. τὴν τιμὴν μου ςΆ. 14. ἐξαγαγων ς3. καὶ 49], ς3. 
πλλαξζ. ἀντὸον ςολ. χα! (ἢς) ς3. 18. ἐκλέχτω ταῖς σαρξι καὶ κα- 
λοι τῶ σιδοι ς1. 19. δὰ ἕτεραι β. ἀνεδ. 44. επὶα ἐτεροι β. ς3. 
πῦόνηροι χαὶ αἰσχροι τω οἰδεε καὶ λεπῖοι ταῖς σαρξι, οἰους συκ οιδ' εν ὁ. 
γ. Ἀ. αἰσχροτερας ςΆ. 20. οἱ ἐπἶα . ο. αἰσχροι τοὺς ττρωτοὺς 
τὰς καλες. Και εἰσηλϑ. ς3. 41. αἱ δὲ οψ. ς 3. 41. ἄνε- 
μοφϑ.. ανιρχομῖνοι ἐφνοντο ἐχομ. 53. 46. ἕν ἐς!} εν ἐν ἐγι (ρες 
τοεγλπι, υἱ εξο φυϊάεῃη «τούο, τοἀυρ  ολοπεπι) 1. 47. οἱ επῖα 8. 
οι λεπῖοι οἱ αναδαίνοντες ξ3. 340. μετὰ ταῦτα} αὶ ζ1. 4ι. ἀπὸ 

τοῦ Δ. τῷ ἰσομ. μετὰ τι} 53. 342. Φχρ. διοτι αληϑ. ες. τὸ μα 
τε ορᾶματος τκ Θεὲ 1. ἴςαι!) Δὲ Οοὐά. εχ Αττηεηὶ. 44. καὶ 
τοησ. Φαρ. καὶ κατας.} ομοιως ἴδπῖιπ) ς3. ἐπὶ τῆς γῆς} α ς3. 
ἀποκιμπ.} συναγίτωσαν ς1. 36. πειφυλαγμ. τῆς γῆς οἷς ςΆ. 
47. ἐναντιον Θιου (Άς) ς3. καὶ ἐναντ. σιπὶ (44. ἱπ οοτῃ.} αὶ ς1. 
38. οὐ μη εὑρ. ς3. 39. καὶ απὸ Φ. ς32. ἐπειδὰν 46, 118. 
συνέτωτ. ἔπι τῆς γῆς, εἴ α σοὺ Πιδίεαιεης, ς3. 40. σοι ἔγὼ (1. 

41. ἰδοὺ) α 53. καϑις. γαρ σε σῆμ. ἐπν πασ. τῆς χωρας τῆς ἡμετι- 
ρας ᾿αϑεῖ ῥγὸ γτεϊΐϊᾳυο οοιτιπιαιῖ5 ς1. 42. καὶ --σιριίϑ. αὐτὸν] 
χαὶ σιρόϑηχε δακχτυλιον ἰαπίυπὶ 63. 43. τῶν αὐτῷ} αντω ς3. 
9 κῆρ. ἐμπρ. αὐτου ς3. καὶ κατές. οὑπὶ [4ᾳ4. ἰπ οοη}.] α ς3. 
44. ουκ ἐξαρφι ἄνευ σου ς3. 4ς. Ῥομϑομφανηχι ι18. Ῥομφϑομ- 
φανηχ ζ4. Ασσενιϑ' τ18, Αφσινικ 44. Ασυνεθ᾽ γυναικα ϑυγ. ς3. 
αὐτῷ εἰς γυν.} α ς3. 46. ἐξηλϑε δὲ ευπι (44. ἱπ οοπι.} ,ᾳ ἢὶς, ἰρά 
μαρδηῖυν ροίξ ἤμεπι 47 οομηπιδῦς, χαὶ ἐξηλϑὲν δίς. 44. 48. βρώμ. 

τῶν σιδ. τῆς τόλ.} α ς3. τῇ ὙᾺ] λ τῇ 1. αὐυτὴς ὧν ε9. ἐν αὐτὴ 
ς,. 49. ὡς τὴν 1. αριϑμειν ς3. ξο. Ασσεννεϑ' Ηἷς, φυδη- 
4υλπι πλυὰ ἱΐα ραιΐο δηῖε, 1.8. ςτ. λεγὼν οτι ς3. 2. 9Θ. 
ἐκ τῆς ταπεινωσ. μου 118. 53. τταρηλθόσαν ς3. ς4. Αἰγυπ- 
τὰ οὐ κκ ησ. 1. ςς. δὲ], ς3. τῶν ἀρτων ς3. ς6. ἐπι 
τῆς γῆς ἀπασης. Ἀν. ς3. 

ΓΑΡ. ΧΙΜ], τ. αϑνμετε ττ8. 4. ἀπις. μετ᾽ αντῶων ς1. 
ς. ηλϑ-. ουν 43: 6. ἴωσ.---λ. τῆς γῆς} α Βα εἴ 4υα 15 ἰηίει)α- 

(εξ ς3. ἐπὶ πρόσωπ.} α 44) 53. 7. τοϑὲν ἐξε 53. Ββ. αὖ- 
τὸν) α 44. 9. αὐτοῖς) α 4. ἔγε καὶ τὰ χρὴ (ἢς) σιβ. 
10. ἄλλα ηλϑ). οι τ΄. σου (3. 
τπὶβ ροηΐϊξ δά ἤῃ. ςοιηπιδῖῖδ, (3. 
γεωτίρος ὥρος με. πος. (3. 

19. εἰ εἰρ. ἐξε] οιρηνικοι ἐξε; (3. 
γάρ] Α 44. 22. αὐτοῖς, λέγων, οὐκ 46, 118. αὐτῷ) α 43. ζη- 

τοιτ. ς4. 33: μεσον ἀμφοτέρων ἣν 44. 44. ἀποκχρυξεις δι 44. 
απορραφ. δὲ Ιωφ. απ᾿ αντ. ἐχλ. ς3. καὶ εἶπ. αὖτ.) 44. 46. ἐκεῖ. 

9ε}] α 43. 27. τὸ μαρῤσιππιον, εἴ τοῦ μαρσιίππιου τηοχ, ςΆ. 

4. φν τῶτο, εἴ ποίδλῃ ἰηϊετγοραῦο- 

τις. φαινησϑη 44. ελϑὴη υμ. 
18, τροιησετε 44. ζησασϑε ς2. 

81. τὸν ὡλῆσιον αὐτου 44. 

28. ἡμῖν ο Θεο καὶ ἣν ἐπανω τοῦ ζομᾶτος του μαᾳρσιππω. ΛΞ. 44. 
ἡμῖν] α 43. 30. κατασκοπουντας 44. 42. ἐξὶν εν γὴ (3. 

μιν ανϑρ. (3. τᾶν τον αὃ. ὑμῶν τον ἐνα αφεῖτε ς3. 44. καὶ ἐν 

τῇ γῆ ἐμπορ.) κα 43. καὶ ἐν τῇ γη τορι 44. ἠ λ835. ἑκάρου]) , 46, 
118. 0 τατὴρ ἀντὼν εἰπε ωρος αντους, ἐμε (ἢς) (3. 46. Ἰα- 
κὼδ] α 46, ε18. 37. τρ. σε τὸν Βενιαμιν δὸς 44. 48. ὁ 
δὶ εἶπ.) 43. ἥ ἰἂν τορ.} α 53. ιξεται τὸ γηρ. μὰ (4. 

33: ἢν 



30. ταμίειον ἄντον τ18. 

᾿ς 144. ἴῃ οοπ}.} κα ς3. 

ΠΑΡ. ΧΙ, τ. ἐνισχ. ἐπ᾿ αὐτοῖς. Ἐγ. ςΆ. 
τὸν ἄρτον χᾶ! τὸν σιτ. 53. βρωμ. μιχραὰ ςΆ. 4. Ἡμῶν τὸν νεωτε- 
βον με 53. ζ. ηο αἀϑελφος υμ. ο νεωτ. μεθ᾽ υμ. τ18.. 6. ανϑρ. 
εἰ ἐξὶν ἐν υμ. ζ4. ). καὶ τὴν γεν. ἡμ.] α 53. ἐξιν ἐν ὑμῖν ς4. 
ΜᾺ οἰδαμεν οτι ς3. μὴ ἤϑειμεν οὐπὶ [44. ἴῃ οοτηπιαῖε  Ἠΐδ οπιἱ ἔξς 
Παρεῖ ἢἰς εχ γερεῖϊτο ες μὲν ἂν οὐ (44. υἵχιε 84 τρορευσομεϑα Ἰμοἰυ. 
ἿΠ 2) ς φοπηπηδίθιι5, 44. 9. ωρός σε] α 44, 53. ιο. ανεςρεψα- 

μὲν 18. 14. ὑμῶν μεϑ' υμων ς3. τὸν ἕνα καὶ Βενιαμ.} κα ς3. 

ις. ἔλαδ. ἐν ταῖς χ. αὐτῶν] κ᾿ 44, ς3. καὶ ἄνας.] α καὶ ς3. 
16. αὐτὰ, λέγων, εἰσαγ. ς3. εἰς τὴν οἱκ.] α 53. μετ᾽ ἐμὰ οὐπὶ {44.] 
ὅπως φαγωσι μετ᾽ ἐμξ οἱ ανϑρωποι τοι 51. 17. εἶπεν) συνεταξεν 
53. 18. ἰδόντ, δὲ οἱ ἀνδρ. ὅτι συνήχ. εἰς τ. οἶκ. τῷ Ἴωσ. εἶπαν] 

εἶπαν δὲ οτλ!ης τγεϊαυῖς 53. διῶ} α (Ώ9) 3. τὴν ὦρχ.] α 53- 
εἰσαγόμ..] ἱπάμείσιων ἐδ. Οοὰ. ἀπὺθ Αγπι. τῦρὸ τοῦ συχοῷ. 53. 
19. τῶ αὐϑρωπὼ τω ἔπι ς3. 20. τριάσασσαι 44. . 21. ηλ- 
ϑομ. τοῦ καταλ. 44. τόδε τὸ] α υϊάεπι τόδε, δὰ τὸ τὸ Βαθεῖ, Ι. 

τότε τὸ ς3. τὸ ἄργ. ἡμ.} κα 53. καὶ ἐν σαϑμὼ ς3. καὶ νὺν εν 

ταις χ'. ἢμ. τὸ αὐτο ξ3. 22. ἐτερ. ἁΡΎ. Κ5 3. 24. ον εἰπῶ κ4. 
27. εἴπατε ζην ς4. 428. ἔτι {5} α ς3. 29. και αναδλ. 44. 

32. καὶ γὰρ κ δυνανται οἱ 44. μετα 
34. ἔπιον οὐπὶ [44. ἴῃ 

2. καταφαΎ. 

των Εξρ. ἐσϑιειν ς3. 
ςοπ.} α 44... 

ΟΑΡ, ΧΙΙ͂Ν, τ. αὐτῶ των ανϑρ. (ἢς) ς3. σιτον βρωμάτων (ἢ) 
46. οσὼν ἂν δυναται (ῇς) ς3. 42. καϑὼς εἶπε) , 53.- 4. κχἂὶ ἃκχ 
ἀπεχοντων 53. καὶ Ἰωσ.} α καὶ ς3. ς. ἐν αὐτῷ ουπὴ 144.] α ς3. 

7. κατα τὰ ρημ. ταυταὰ ὁ κυρ. ς3. 8. εἰ μὲν τὸ 44. Χαναὰν τι8. 
χυριὰ ὑμῶν 3. 9. κονδυ ἀποτων 3. καὶ] , 13. 12. αρξαμ. 
απο τρεσᾷ. ηρευνῶ ς3. τς. οὐκ οἴδατε ουπὶ [44. ἴπ σοΠΊ.} αὶ 53: 
οἰωνιζεται ανϑρωπον οιος (ῇς) ς 4. 20. πος ἀϊχύπες (οὐ. οπηηεβ 

τοις Αἰγ. ἐςὶ ξ3. 

Αγτῖ. 26. νεωτ. μεθ᾽ μ. ἢ καταξησ. 53. οντος ὥρος ἡμᾶς. 
Εππε ς3. 47. ὁ παῖς σου) α 53. ἡμῶν πρὸς ἡμ.}] κα 53. γυνὴ 
υιους ς3. 28. ετι καὶ νυν ζ2. 29. οδω, τοτε καταξησεται μὲ 
ξ,.. εἰς αἀδὴν 1. 30. εἰσπορεύωμ.} τορευσομαι 46. εἰσπορευσο- 
μεϑα ς3. 32. σαρὼ τῷ σατρ.}] α 44. τὸ παιδ.} α 54. προς 
τὸν σατ. 1. 34. γὰρ ἂν ἀνα. ἰδειν τον σατ. 44. ἵνα μὴ ουπὶ 

ινὰ τὰ κακὰ ιδὼ 44. 
ΟΑΡ ΧΗ, τ. τῶν] α 44. χαὶι εἰπὲν 3. 

τπαρεςήκει, ΠΔΌεϊ 1. 1ο. Γεσσεμ 46.. 

ἔτι γὼρ τ΄ ἔτη, πᾶτὶ ἢς ἰερεπά. ἴῃ ποῖα { τοχτ!8}}} ἐτη γαρ το. τλη- 
ἴυπὶ ς3. 12. αϑελφου σου 32. 13. ὧδε] ρος με 53. 14. τῇ 
αδελφου αντον 118. τς. καὶ τ᾿" --ο-αὐτοῖς) α ἰδὲς εἴ 485 115 ἰπῖοσ- 
7Άσξης ς3. 17). τὰ φορεῖα] ἀεἶε τα, ἴῃ ποῖδπι (υδιεχευδίεπι ρεγρε- 
τᾶτα ἀεάυδειπι. 19. ἀμάξας---σκευῶν ὑμῶν ἴπ (οπ). 20] α Πδδο 
εἰ φυς 115 ἱπιειαςεηῖξ 46. ἀἁμαξαν ς3. ὑμῶν υἱ..}κ 53. 20. καὶ 
μὴ--σκενῶν ὑμ.}] ,. Πᾶς εἰ 4ικ 118 ἰηϊεηδοςηι 44. αποσχευων τ18. 
21. τὸ εἰρημένον 53. 43. αἰρουσᾶς απὸ ς3. εἰς τὴν οὗ. τω πατρι 
αὐτου ς3. 424. εἰς Τὴν ὁδὸν ς23. 26. αὐτῇ} κι18. 427. αἀνα- 
λαξ. ἀντοὺυς 44. Ἰακ. τῷ πατρ. αὐτ.}7. 53. 48. καὶ εἰπε μεγῶ 
53. εἰ} » εἴ αἰπίηρυϊε ροῖὲξ ἔτι, ποι μοί ἐρὶν, ς 3. 

ΟΑΡ, ΧΕΙ, 1. πάντα τὰ] .«ντὰ νπαρχον.. ἢς ἱποὶρὶὶ ἰεξἸοιιεπι 

παριςήχει, ΠΟΠ 

112. 4. νυκτ. λέγων, Ιακ. ἱ. νυχκτ. εἴπας ἴακ. 118. 4. Θεὸς 

του πατρὸς σῈ ς3. 4. καὶ 1] α 132. ἐγὼ τποορευϑησομαι μετὰ 
σου 44. καὶ ἐγὼ ἀναδ. σε εἰς τελ.} α 53. ἐγώ τπορενϑησομαι 

ς. Ιακωδ Ισραηλ 
καὶ εἰσ- 

εἰς (Πς) 44. αναδιξω σε εῖς 1. αὐτ8} α 112. 
(ϑἱπο ἰοβ!οΏ 65) 132. 6. κτισιν αὐτῶν, ἢν ἐχτισ. 132. 
ηλϑὸν 112. τᾶν] 132. ). οὲ υιοι καὶ οἱ νιοε 132. μετ᾽ αὖ- 
τοῦ ] νους νἰάἀεῖιτ, 132. καὶ ϑυγατέρες)] α 53. αὐτὰ υἱτ.---ὀνόμα- 
τὰ ἴῃ ςοπι. 8] α ἢδος εἴ 485 [5 ἰητεζασεης 53. ΑἰγυπΊον] ἴῃ μδο 
νοςε εἰδυάίς εξ οπειη. 132. 8. εἰσελθόντων) διασωθέντων ςΆ. 
Αἴγυπῆον. ἅμα} ὧν τὰ ὀνοματα ἰιϊεγροηϊς τησηάοίε 53. τρωτότοκ.} 
«τουτὶ ρῥγα τι τυπης ἀτο ἰδηΐτ, πὸ σοπιρίυγεδ, (οὐδ. ΑἸ. 

9. δὲ] 44. ᾿Ασρὼν] Ααρων ς3. εχρηήηγιπι ᾿Αρσὼν ἄπο, ποῃ σοπη- 
Οἰιιτος, Οοάά. Αγπι. το. ᾿Αὼδ) Αωϑ 53. 12. Αὐυναὺῦ, ὃΪ5 ῆς, ς3. 
᾿Ιεδεῆλ ς. 13. ᾧϑα) ᾧελα ς.4. Ῥλοκὰ εἰ Ζανεναη, ὨΔΌεης ὉἘ5. 

ΠΟ ΠοΙΊρίυγες, Οοαὐά. Αὐτθ. 14. Ζεριϑ ςζ4. ᾿Αχοήλ] Λαχοὴλ ς 3. 
ις. τριάκοντα τρεῖς) α ζ4. τό. νἱοὶ δὲ Γαδ, Σαφ. καὶ ᾿Αγί. καὶ] 
α 34. ᾿Αγγὶς] Αγίεις, ποῦ Αγκεις, ἴ. αὶ ἴος ουπὶ φυδίυογ Νοπιὶ- 
πἰδυς9 ἢαϊπι [ᾳ4ᾳ. 52. Σαννὶς] ἐχρεϊπιυης Σωνια, ῥσαῖογ Ατη,. 1» 
{τες 4111 τδπίιπη, πο ςοπηρίυτες, οάά. Απῃ. Θασοδὰν] Θασειμαν 
46. εχρηϊιπιηὶ Θανσοξαμ, εἰ ἀείπάς καὶ ᾿Αηδὲς, καὶ ᾿Αροηδὶς, καὶ 
"Αριηλὶς, ἴτε ἰδηῖυπι, πο Τοπηρίυτες, Οοὐά, Αγπιεπὶ. ᾿Αροηδεὶς] 
ἄναρις, ποπ Αυρις, 1. Ορρωδες 118. ᾿Αρεηλείς) Απηδοις 118. 

17. υἱοὶ δὲ) α 54. καὶ ἰἱεσσουρ 118, Ιεονηλ 46. Σαρρα 1. 

20. Μανασσης και Ἐνφραιμ ((ς) ς3. Συρα, Μαχειρ ς3. Γαλαᾷ 
ς1. 21. Βαλα--Βαλῶ 4] ἰαδεῖ Βαλαΐ ἴῃ 19 ἰοοο, δά α ἐδουη- 
ἀυπὶ οὐπὶ [5 4185 ᾿ἶ8 ἱπιεδοεηξ, ς3. Βοχὺρ] ἐχρείπηιηῖ Βοχὼρ ἴγ68, 
ποῦ ςοιηρίμτες, Οοὐά, Ατγπμεη. Νοεμᾶν) Νοαιμαν 5.8. ὄὀχρτϊτηϊτως 
Νειμῶν ἴῃ Ὧμο. ἴλμπιπὶ Ορά, Ατῖν. 808 ἰ ςοιηρίυτίυ:. ᾿Αγχὶὲς] 

τι. διατρεψω ((ς) 46. ᾿ 

ΖΔ. αὐτὸ οντῶως [ςΆ. 

ΑΘΕΝΌΑ ΕΥ̓ ΕἘΜΕΝΏΑΝΌΑ Ν ΤΟΜΟ !. 

Αγχεῖιν ἴ, ποπ Αγκεῖν, φυοά ἴῃ (ρα! οἶθυ5 τε 4υ]5, ἄπτυ] οὐπὶ 111ο {Ὁ 
τεχῖι οἰϊδβ, πλεῖν. Μαμφην καὶ Φιμειμ ς2. 44. Σελλημ ς3. 
26. εἐζηκοντα δυο ς3. ξε τι8. 47. Αἰγύπ]ῳ] Αιγ. Μανασσης καὶ 
Ἐφραὶμ .3. μετ᾽ αὐτου εἰς ς3. ἑδδομηκονταπέντε) τε (ἢς) ς3. 
48. πτόλιν] α ([ς) ς3. τὴν γὴν 118. Ῥαμεσὴν 44. 10. ἔτι 
γὰρ σὺ ζῃς} α ς3. 34. ως τῆς γυν 118. Γσσερ ςΆ. 

ΟΑΡ. ΧΕΝΙΙ, 1. ανηγίειλεν 1. κτήνη] κτηνη αὐτῶν 53. αὖ- 
τῶν 151]. ς3. Γέσιμ 3. 3. τοιμένες κτήνων οἱ 53. ἡμῶν υἱτ.] 
ἡμῶν αὐρι νὺν ςΆ. 4. ἐπιςη ὅτι) α 53. εἰσηλϑὸον δὲ εἰς τι. 

9. αἱ ἡμέραι σατὰ 144. ᾿ῃ οοπι.} α 53. ἀφικονται τιϑ. 12. αὐ- 
τὸ 19] ποη μδῦδης Ηἰς, [οἀ ροίξ ἀδελφοῖς ροπυπῖ, Οοὐά. οπηποβ Ατπι. 
14. ὑπὸ του σιτα (Π0) ς3. τὸ ὠργύρ. α"} τὸ ἀργ. το εὑυρεϑὲν ἐν γὴ 
Α!: γυπῆω καὶ ἕν γηὴ Χαναὰν (4. ις. γῆς ι΄, 2] τῆς γ. ς3. 
17. ρος τον ἴωσ. 118. ἐν] ς3. 10. δὸς) “ὦ ποδὲς ἴτε5. ἴδῃ- 
[πὶ Οοὐ. Ατη]. Ἐεἰφαὶ διεῖπε οὐπὶ δῖ. 20. τῷ Φαρ.] 

γῆτω Ιωσηῷ ςΆ. 21: κατεδελωσαντο ς2. 22. ἴω- 
σηῷ τω Φαραω ς3. 46. εἰς] α ς4. 48. ἐπέζησε) οἱ δωδεκα 

Ργαπιϊτας ἴῃ τοχῖυ ς3. Ηυς ἱπερῆτϊ ε πιᾶγρ. Ἰοίο, δὰ δεκαεπῖα ρετιῖ- 
πεηβ. Αὐἀΐήςπρίυπι διεγαῖ ἑουίδη ζι ; οἵ φυΐα {Ἰτεγᾶς δ {Ὡροτίου ρᾶγβ [8Π| 
ἐναπυϊῆει, δάΐοπρῆϊς 4114 πιδῆυ5 δωδεκα; δἴηιις ἱπάθ οἱ δωδεκα ἤτηυ] 

ἱπἴι5 τεσερίΆ εταηῖ. [Ιακωδ ας εζησεν 53. ἐνιαυτ. τῆς ζωῆς αὐτῷ} 
α 83. 20. ᾿Ισραὴλ] α 44) 53. τοιησεις μετ᾽ ἐμοῦ ς2. 

ΟΑΡ, ΧΕΝΠΙ, 1. καὶ αναγίελλουσι ς3. 2. ἔπι τῆς χοιτῆς 

ς2. 4. ἐν Λουζῷ] α 44. 7. απὸ Μεσοπ. ς1. 8. ιϑων δὲ 
Ἰακωδ ς3. τινες νιοῖ 5τοῖ ξζΆ. 9. ἃς ἔδ.] φιόκι ἀεάϊε (ῃς) Οοὐά. 

φυδίυποσάεςϊ πη Ατη. εἰ Εἀ. Απῃ. (Οὐπὶ ΚΑς. ἕο (ὐοά, τδηζιπ) της 

Απῇ. 11. σε 1] 2. ἐΑ4. δεξζ. ἐπεϑηχεν ἐπὶ ς3. 17. τὴν 
δεξιαν αὐτου χειρα ς3. αὐτὴν) α 44. 18. χαὶ εἰπε τω τὥατρι 
αντου ο Ἰωσὴφ ς3. επιϑὲς αὐτου (ἔς) ς3. 20. λέγοντος ς 3. 
21. αναςρεψ. ἡμᾶς (Πο) ς4. 

ΟΑΡ. ΧΙΙΧ, τ. ἐκάλεσεν δὲ Ἴακ.} ..... λεσεν ἴακ. (ῆς, εἴ ἴπ ᾿ϊς 
νυ. ἱποὶρίς ἰεδοπεπ) 132. ἀγγελω ὑμῖν ξ2. ἀπαντήσεται, υἱ νὶ- 

ἀεῖυτ, 132. τῶν] α 132. 2. ἀκέσατέ μου] , (ῆς) 4. Ἀ-. Τὸο- 
ἴυΠΊ ΠΟΠΊΠ,2, Οοὐπὶ αυδίμοῦ ΠΟΠΊΠΊΔΙΙΌν.5 144. αὄ ἰῃ ςοπίπυλ ἰεδείοης 
1122. ϑ8ϑ. νωτον ξΆ. 9. ὡσει σχυμν. ς3. 

αυτος ἀερεγα 5 γε 4υΐβ 1322. 

ελϑοι ο ἀποχειτᾶι ς4. 
ληὴν αὐτω 12. 

Α Τὸ Ι. 

10. εὡς ἂν..... χαι 

εῶς οὐ ἐλϑη ὁ αἀποχειται ς3. ἕως ἂν 
11. ἐλιχι τῆς ἀμπέλου δχ (ΟΙΤ. ζ(4. ςὁ- 

12. ἄπο οινε 112. ἢ γαλα] ἴῃ Νἰβ5 νν. οἰαυάϊξ 
Ἰεξείοπεπὶ 132. ως γαλα' ς1. 14. τὸν καλον ξΆ. ῖς. τὴν 
ἀνάπαυσ.}) κα (ἢς) ς3. 17.. πὶ τριδολον 46.Ἡ ἱππὼν ἄντοὺ ς3. 
20. διασωσει (ἢς) τροφὴν ς3. 22. ἀναφριφων (ἢς) 44. αναςρε- 
Φον" εἰς οὗον ον ((2) 523. 4244. βραχιόνων χειρὸς] α ς3. ο κατοί- 
κησας ἴσρ. (Βς) ς4. 4. εὐλογίαν ουρανιον ανωϑεν, καὶ ευλογησεν 
ευλογιαν (ἢς) 53. 46. καὶ ἐνισχυσεν ξ2.: ὡν ἡγαπήσατο τῶν αδ. 
(ἢς) ς3. 340. Ὁ ἐχτησάμην σπηλ. ς3. 41. ἐπιτάσσ. τοῖς 
υἱοῖς αὐτοῦ" καὶ ἐξαρ.] α 53. αὐτῇ υ]ι.} α ς3. 

ΘΟΑΡΟῚ, 2. τοῖς νιοὶς αὐτὸυ του ἐνταφιάσαι ἀντον" καὶ ς38. ἔνε 
ταῷ. οἱ ἐνταῷ. τὸν ᾿Ισρ.] κα τ18. 3. αὐτοῦ τὸ ὥενϑος τεσσαρακ. 
53. 4. ἐνωπιονυμ. 53. ς. ἄναδὰς ϑαψω] ἀεὶς ἱπιεγρυπέιοποαι 
ἴῃ τεχῖι, εἐπανελευσ. πρὸς σε ξ3. εκανελευσ. καὶ εἰπὸν ταᾶτο τω ᾧα- 
ράω 44. 6. τρος Ϊωσηφ 44. γ. τῷ οἴχῃ] ς4. 8. .... σὴφ 

καὶ οἱ αδ.} [πὰ Ηἷ5νν. ἱποῖρίς Ἰεξίοποπη 132. αὐτου ἡ πατρικὴ 132. 
τὴν συγίενειαν, χαὶ 122. υπελειποντο 132. 9. αϑμα καὶ ἱππος 
ς1. 10. ἐφ᾽ ἀλωνὰ 132. ἢ ἐγιν 132. αὐτὸν] α 122. εκοιψαντο 
δὲ ἐκεῖ χοπετον ς1. 11. κατοιχοι τῆς γῆς ΑἰγυπἼου τὸ ς3. εν 
λων, 132. ἐπὶ ἅλ. ᾿Αταδ] ,. 44. ονομα τὰ τοποὺ εκειν 132. 

οἱ} α 132. υἱοι Ἰσραηλ.... ἐνετείλατο αὖ... 
ἐνὶ φόνῳ εϑαψαν ἀντον (ἔς, τεἰϊϊυὶς ἀερετάϊ5) 122.. 11. αυτεεν.... 
((Ἰφυεθδῖυγ πἰπιίγατι γη) 132. τὸ σπηλ. 2), 132. παρὰ Ἐφρ. 
οὐπὶ 144. ᾽ν ςοπ1.}] αὶ 44. 14. χῶ! ἀνε... «(Ἔρο ἀνεγρεψε ΠΔΌυ}) 
132. αὐτοῦ υ]:.} - μετα τὸ ϑαψαι τὸν πατερα αὐτου 134. 
15. μνησικαχῆσει 132.. καὶ ἀνταποδωση ἡμῖν ἀανταποδοματα κακα, α 
53. εἰς σαντα 2. οσα α (ἀνα: ἰεξξίοης5) ς4ᾳ. ... δειξαμεϑα 
αντ... (ἢς) 132. 16. τσαραγεναμένοι 132. εἰπὸν 122ὦ. 18. εἰ- 
παν ταλιν αὐτῶ, (δὴ ημ. 44. εἶπαν, ἡμεῖς σου ἐσομεϑα οἰκετ. ς3. 
20. εἰς} α 132. ψγώνηται ὡς σήμερον νὰ διατραφη ([ς) 145. 
21. καὶ εἶπ. αὐτοῖς} α 53. διατρεψω 132. νυν οὖν μὴ φοῦ. ς3. 
22. κατωχησεν δὲ 132. καὶ οἱ ἀδ. αὐτοῦ͵) τι8. καὶ ἡ οἰκιᾶα 132. 
καὶ ἢ οἰκιῶ τὸ ὥατρος αὐτὰ σασὰ τιϑ. πῃ ἔπε ἤυ])ν)ς σοπηπιδεῖς 
οἰἶδυάϊε Ἰεέϊίοπεπι 132. 23. ταιδια Ἐφρ. ἂς ἱπεὶρίτ Ἰοξξοπεπι 122. 
χαὶ οἷ] α φυϊάειηι ρηΐηο, ἔεὰ καὶ πἀίοτιρῆϊ τεσθηιοῦ τησηιβ, 1. α οἱ 
112. τοῦ] α 1τι8. 24. ἐπισκεψαιταῖ ὑμᾶς ο Θ. (ἅς) 132. 
ταυτης καὶ εἰσαξει νμας εἰς 122. εἰς τὴν γὴν} α 53. ἧς ὡμοδε ς3. 
τοῖς σατρ. ἡμῶν ὁ Θ. τω Αξρ. καὶ Ισρ. καὶ ἴακ. 112. ὁ Θεὸς :5] 

ουπὶ Αστ. τ. εἴ Αὔιη. Εά. μαῦεης δεν: Ἥαγε Οοάά. αἰ ἀυοάεςίτι 
Ατὰ. 2ς. ἐπισκεψαται υμας ο Θ. (ἢς) 135, συναάνοισαται (ῇς) 

132. 26. ὧν τὼν 1322. χαὶι ἐτάφη ἂν τῇ ςΆ. σωρ ἕν... ἴᾺ 

δὶς νν. οἷἰδυάιϊς ἰοξιϊοπεηι 122. 



ΑΘΕΝΌΑ ΕΥ̓ἌᾺἙΕΜΕΝΏΑΝΔΑ [[Ν ΤΟΜΟ Ι. 

ΟΑΡ, ΧΙ, 17. οὐχὶ εὐριϑήσεται ἐν τὴ χειρί σε ἐδὲν ἀπὸ τῷ ανα- 

ϑίματος Ταμηδίς. ᾿᾿, 391. πον ἱπυςνίεινγ ἐπὶ σίαην ἵμὰ αὖ αδονείπαίίοπε 

Οοαά. τδηϊιπι ποι οὐηπεβ Απτθ. εἰδὲν] φμίάφμαπι (οὐ. ὑπὺς5 ΑΥτι. 
ΠΑΡ. ΧΥΝ, ς. ταύτας ὅσας} εκ: φκα; (ποη εκ: ἀα:) (οὐ. ἀυο 

Αταν. ἘἈεϊΐᾳι! βοϊαπε ουπὶ Καῖ. 9. μήποτε γένητ. Μδςλγ. Ἡοπη!. 
ι8ο. το. καὶ ϑάνειον δανειεῖς αὐτῷ }Ὁ εχρείπγυπι ὑληταπὶ δάνειον 
οὐπὶ αἰπίηδίοης (υὐ]υπῶλ (οὐ. ἀυοάεοϊπι Αγπης 11. ἐχλιπεῖ 
ΔΙΑχίπη. τ ἐς 1. 

ΟΑΡ. ΧΥῚ, 16. τρεῖς καιρὰς} τρὶς Οτΐξ. ἴῃ Αἰυὔοπε ἴ, 220. 
σον τ, 2] ποῦ ἁρποίοϊς Οὐ. 1. ς. ἐναντίον) ἐνώπιον ἱπῆπιναὶ Οτίρ. 
10 ς; 22. σεαυτῷ ςἡλην] φείέφωαπι εἰδὲ οὐϊαείοπὶς (οά. ἅπυ5 Αγπι. 

φεϊάφκαν ἐδ ἄοαμι (οἀά. ἱερίεπη Αγηι. (οποογάδπὶ ουπὶ Ν' δῖ. τε ὶ!- 
υϊ. 

ΟΑΡ. ΧΥΠΙῚ, 19. ὅσα ἄν λαλ.} φυοάςσκπφιε ἰσφεαίαν Οοὐά. 4ι8- 
ἴον Ασιι. 

ΟΑΡ. ΧΙΧ, 14. πλησίον σον Οουῆι, Αρρ. 203. 

τέρες (οπῆϊ. Αρρ. Ι. ς. 
ΟΑΡ. ΧΧΝ, 1). σοι} α Οοά. ᾿απῖιπι ὑπυ5 ΑἸπῃ. 
ΠΑΡ. ΧΧΥῚΙ, ει. καὶ ἡ οἰκία) ἰπ ἀοκεκε ἤης αἰτίουΐϊο (οάά, ἀυο 

Αση). 14. ἐνετείλω) παπάσν! (σά. υπυ5 Ατγηι. 
ΟΑΡ. ΧΧΥῚΙ, 3. ὁ Θεὸς τῶν πατ. σον) ει: ἵμπι βαίγενι υσῆγμσι 

(Ως) (οἶδ στη. τ. ἐξά δεμὶ ραίγαπε υοβνιέπι τεϊϊφυ! οὐπὶ ἘΔ. Ατγπι. 
46. ἄνϑρωπ.) α Ερίρμαν.-ἷ, 143. ἐν], Ερίρῃδη. }. ς. τᾶσι τοῖς 

γιγραμμίνοις ἐν τῷ βιδλίῳ τώτῳ τὰ ποιῆσαι Ερίρμδη. 1. ς. ομηκί δι: 
“νιρεὶε ἰ ἡμεγὴς ἱορὶς ἀγα ζαεεγε ( οἀ. ὕπυ}5 Ατπι. 

ΟΑΡ. ΧΧΥΠΙΙ, ός. ἑτέραν) « Οοἀά. οπιπεβ Ασπι. εἰ Ατπὶ. Ἑά. 
6). τῷ φόξον) "ἱπονίόκι ἥης αττὶςυΐο (οάά. ἀυοάεςϊπι ΑΥπι. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΙ!, 3. ἰκαλισα) νοεαδίνιμε Οὐ, ἴγες Αγπι. μεγα- 

λωσύν.} Ηος εχρεϊπηίτιγ, ἤθη ἷπ ὑπὸ ταπῖυπι, δὰ ἱπ τῆδυς Οοιά, 
Αγηι. 6. αὐτὸς οὗτος) κα αὐτὸς, (οἀ οὗτος ελρτίπιταγ, ἱπ Οοάά. 

Δ ν 

ἃ ἴϑεντο τα- 

ἀεςεπη Αγπμ. ἐκτήσατο] φιὶ ργαπητίυπι (οάά, οπηπες Απῃ. εἴ Ατγῆι. 

Ἐὰ. 10. αὐτάρχησεν) Μαγρ. δὺ αἱ. π|. αὐτὸ βοηϑος τοό. 
18. γεννήσαντά) ἧς ἴῃ οἰιλγ. τηΐη. ροῖ ΡΩΗ͂, εἰ ἄς, (τά ποη ἰπ εἢλγ. 
τοῖη. ὧι ευτ. Αἰεχ. ποιησαντα [11], ροῖ ΡΥ, 24. ἐξαποςελὼ 

ροῖ ΡΙ͂. (εἀ δι Πευς. υἱ Και. ΑἸεχ. ἐπὶ γῆς ροίξ ΡΩ͂, (ξὰ ἐπὶ τῆς 

γ- (Ὁ Ῥευϊ. ΑἸεχ. ας. ταμείων ροῖ ΡΙ͂ (εἀ υἱ αι. τω Πειτ. 
Αἰεχ. ϑυνλάζων] ϑηλαζον τού. 20. συνιέναι ταῦτα. κχαταδ. 
ροῖ ΡΩ͂, (εὰ ἀϊππξείηρυϊ υὐ νι. τὰ Ὅευις. Αἰεχ. 31. Οὐ γαρ εἰσιν 
ροῖ ΡΩ͂, {εὰ αἰϊτετ (Ὁ Πευς. ΑΙεχ. οἱ ϑεοὶ αὐτ. ὡς ὁ Θ. ἡμ. ροῇ ΡΩ͂, 
(εὰ υἡὲ Ναὶ. (Ὁ Ῥευϊ. ΑΙοχ. 24. Οὐχὶ ταῦτα [παντα] συνῆκτ. 
Ροῖϊ ΡΩ͂. (δὰ ὧι Ὠευϊ. υὐ αῖ. ΑἸεχ. 36. αὐτὲς παραλελυμ. ροῖ 
ΡΙ͂ 1[εὰ αἰ Πευς, υὐ ΝΑῖ, ΑΙεχ. 37. αὐτῶν] ὥς ροῖ ΡΙ͂ {εὰ 
[τοῦ (ὑν εις. ΑἸεχ. 30. ὃς ἐχ τῶν χειρῶν μου ἐξαιρέμενος ροίξ 
ῬΗ͂, (οὐ ὧν Ῥευς. υἱ Κι. Αἰοχ. 40. χαὶ ὀμ. τῇ δεξιᾷ μου (υδ “ὦ 
διδεῖ ρος ΡΙ. (οἀ παρεῖ τὴν δεξιὰν (Ὁ Ὠευϊ. ΑἸεχ. 41. ἐποδώσω] 
ἀνταποδωσει Ῥοῖ ΡΙ͂, 111. ἀνταποδώσω ἴῃ οἰιᾶγ. πη. ρο ΡΥ, {εὰ ἢς 
Βαρεῖ, πες ἴῃ ομᾶγ. πη. ἢ Πευϊ. ΑΙεχ. με}, ροῖ ΡΗ͂; 111. Παδεῖ 
ροΐϊ ῬΗ͂. ἴῃ οἤᾶγ. πηῖῃ. δὰ παῦδεῖ, πες ἴῃ οἤᾶγ. πιη. Ὁ Ὀευϊ. ΑἸεχ. 
ἀνταποδώσω] ἂς ἴῃ οἰᾶσ, τηΐη. ροῖξ ΡΙ͂. εἰ ῆς, ποη ἴπ οδᾶγ. πια. (Ὁ 
Ῥεῖ, Αἰεχ. ἀνταποδώσει μοί ΡΥ. ΠΠ. 43. οἱ ΓΑγίελοι μοί ΡΥ, 
{εὰ νἱοἱ (Ὁ Ῥευϊ. ΑΙεχ. καὶ ἐνισχ. αὐτῷ παντ. υἱοὶ Θεῶ ροῖ ΡΥ. 
0 “ δαῦςῖ, εἰ παῦεὶ εἰλυίζυίλπι οἰηπόπιὶ υἱ Ναῖ. υὉ Ὠευϊ. ΑἸοχ. 

ἐχϑροῖς] Ἢ αὐτῇ ἴῃ οἴδγ. πιίη. ροίξ ΡΙ͂. (εἀ αὐτοῦ, πες ἰῃ οἰλγ. τ' 

τη. υῦ Πευϊ. Αἰεχ. καὶ τοῖς μίσ. ἀνταποδ. δίκην παδεῖ (Ὁ “ὦ 

ροῖϊ ΡΗ͂, εἰ ελήεπι Ὁ “ὦ πἰῇ υοά οπιίται δίκην, πδδες Ὁ εις, 
ΑἸεχ. 

ΠΑΡ, ΧΧΧΙΠ,, 29. σωζόμενος) Ηος εἐχρήπηιπι Οοὐά. ἀπο Αττῃ. 
ΟΑΡ. ΧΧΧΙΝ, 4. ὑμῶν] Ηος εχρείπιυης (οάά. ἀυο Ατγηι. ἵρέ 

“νο, οἵ νἱἀεῖυγ, παΌεης τοί 4 0} συπὶ Ασπὶ. Εά. 





ΑΌΡΕΝΌΑ ΕΤ ἘΜΕΝΏΑΝΘΔΌΑ [ἹΝ ΤΟΜΟΊ.ὔ 

Εχορυβ. ἴπ Οαίαϊορο (οάϊουπι δὰ πυπς ᾿ἰδσαπι ἀεδιυιοτγαῖ τὰ 110 Ιοσο ἀρροῖι πυπλογαβ 1} πᾶπι Οο- 
ἄςχ, ἂν ἴο πυπΊετο ἀοσήρῃαξιι5, μεσ ΠἰὈσχαγα ἀδίχυς οἰζδξιτ. Ιπ ῥσιπιο ἴδπζαπλ Πυ}05 [τι οἀΡΙΓ6 σΟΠΐευσα 

ροῖαϊ Οοαά. Μοίοσυεμίοβ, 12ς, 126. Ἐοσχυηι νατγιείδίεβ ἢϊς, οἴ φογαπ), αξ εἴ Οοάιςι8 Μοίοςιυεηηβ 127, 

Ῥεῖ ῥπηγαπι οἀραΐζ τη τΠδυ5 ΠὈτι5 Ἰςφαιςπῦρυ δάἀποίδρο. ο 

ΟΑΡ. 1, 1. εἰσπορευομένων 12ζ,) 126. εἰφηλθὸον 12ς,) 126. 

3. ἰΙσαχὰρ 12ξ», 126, Βενιαμ.} α 126. 4. καὶ 15]. τὰζ. Νιφ- 
ϑαλεμ τᾶς. καὶ αἱ-.} 126. Ασηρ καὶ Βενιαμειν τ26. ς. σασ. 
αἱ ψνχ. τὲς. αἱ ψνχ. σασ. 126. 6. καάντες}]ὺα τᾶς. 7. ηυ- 
ξυνϑησαν (ἤς) τς. εἐπληνϑυνε (ἢς) τᾶς, 126. 8. χαι ἀνεςὴ 
βασ. τες. 10. οὖν} α ΑΙεχ. μηποτε τληϑυνϑωσι 125. 126. 
χα ἢ συμδ. τοολ. μιν (ἢς) τ26. ποολεμησαντες 44. 11. κα- 
χωσασιν τᾶς. Φιϑων τΖς. Ῥαμεσι τ2ς. τὴν Ραμέση 126. 12. εξ- 
δελλυσαντο (() 1τ2ς. 13. κατεδυν. αὐτοὺς βια τ46. 14. χα- 
τωδυνεν τᾶς. κατωδυνον τιΔ6. καὶ τω σήλω 126. εργᾶ, ἐν οἷς κα- 
τιδι ᾽ς, 126. τις. μια ἀντὼω (ἢς) 4. ὦ ονομα Σεέκφορα ([ς) 
12ξς. τὴ ϑιυτερὰα τᾶς, 126. ιό. τρος τὸ τιχτ. 125, 126, τῦερι- 

χοιεισϑαι τᾶς. 17). καϑα τ2ς. καϑως 126. 18. ταῖς μαιαις 
(Πς) 12ς. ἐποιήσ. τὸ σράγμα τοῦτο, καὶ) α τ:6. 19. εἰπὸν δὲ 
:Δ6. τῷ Φαρ.)} κα τ2ς. αἱ γυναικες 126. τρο τοὺ ελϑ.. εἰς αὖτ. 

125. τριν ελϑ. ὥρος αὖτ. 126. 20. ἰσχύον 12ς. 4:1. ἐπειδὴ 
ἐφοξ. τως, ι26. ἐποίησ. ἑαυτ. οἰκ.] α 12. 

ΟΑΡ. 1, αἰ. τὸν τοχον ἀντ. (ἢς) 46. 

ἴυτ, εἴ Ραγεδηλ μδθεϊ πιαγρο, 46. 17). καὶ ελϑοντες οὐ τοιμ. 44. 

ἐξεδαλεν 44. 18. Ῥαγκὴλ) ἀεϊεῖυτ, εἰ [οϑορ μαθεῖ πιᾶγρο, 46. 
43. τας ἡμέρας δὲ 46. 

ΟΑΡ. ΠΠ, τ. [πὶ Βος ςοπὶ. ἰηςὶρῖι Ἰεξεϊομεπι 37. ὁ δὲ Μωυσ. 44. 

Ἰοϑὸρ] Ραγουηλ ε τοῖτ. 46. γαμᾷροῦ) ἔς ρῥγίπιο, ἐεὰ τενϑέρου ε 
(οἵτ. 46. ηγὲ 37). ορος Του Θεΐ 37. 2. ἐν Φλογι τυρος γΤΛΆΓΡΟ 

ΡΓπΔ πλῆυ 37. τῆς βατου 17. η βατος 37. 4. τι οτι 17. 

ο βωτος δὶς, (τὰ ο πιΑχίπιδ εχ μᾶστο ἀείεϊυγ, 37. 4. προάγει 37. 

ἐκ τῆς βατον 37. 6. εἶπεν ἀνυτὼ 3). τῷ τατρός]) ραίναα ( οἀ. 
τπὺς τπῖυπιὶ Αταὶ. Οπιπίιπὶ αὐτου οπιῆδδ, εἴ Αση. Εὰ. οΘ. 

Αδρ. και ο Θ. ἴσ. καὶ ο Θ. 37. 8. τοῦ ἐξελισϑ. 3). καὶ Αμορρ. 
και Φιρεζ. καὶ Εναιων καὶ Γεργ. καὶ [εδ. εἴ ἴῃ Ηἷ6 νν. εἰαυάϊι ἰεξεῖο- 
ΠΕΠΊ, 37. 12. εἰ αἰ δεν: ἐρο εἶ ἐπι [ε (οὐκ. αὐπαυς Αττη. 

ΟΑΡ. [Ν, τ. καὶ απεχρ. Μ. 44. 10. οὐκ ευλογιὰς ([ἴς, 1εἀ 

Ἰεσεπά. εὐλογος) οὐχ, ἰκαν. 46. 21. χαὶ ποιησεῖς 44. 248. ὁσὰ 

16. ᾿Ιοϑόρ 13] ἀεῖς- 

ἐνετοιλ. 44. 41. εἰ αἄογαν!! ονιίπα (σά. ὑπυς ᾿ληῖαὶ Απη. 

( πίετὶ οἱ ΝΑ. 

ΟΑΡ. Ν, τ. εἰπὸν τρὸς αὐτὸν 44. 8. τλινϑουργιας 133. 
εἐπιξαλειτε 113. 10. ἐν ἐργοις χένοις 44. 
συνταξιν τῆς τλινϑυργιας αἀποδωσετε 1133. 

11. εὐρητε καὶ τὴν 

ιό6. διδοται ἀντους 

καὶ τὴν (ῃς) 44. 18. πορευϑέντες] ἀπελϑόντις 131. 19. ἅπὸ 
τῆς σλινϑ. 113. 2:1. ἔπιδοι 131. καὶ 2] , 44. δϑιατι εκ. 
113. 

ΟΑΡ. ΝΙ, τ. εἰπε δὲ 44. 
7). νμὰς εἰς λαὸν ἐμαντω 46. 

ἤδη] δου 113. χερι γὰρ 44. 
9. ωυσὴην απο 44. 11. λαλ. 

προς Φαρ. βασιλιὰ 113. 13. συνέταξε δὲ Κυριος Μωνση και Αα- 
βὼν χαὶι εἰπὲν 4.4. ιό6. Γιδοὼν) Γηρσων, Γιδέὼν (εἴ ἤς ἴῃ 17 ςοπι.) 

46. ταῦτα τὰ ετὴ 46. 44. “47ν ὦ Εἰῤακαὶ (οἀά. ἀυοάεςοϊπι 

Ατσπι. 

ΓΆΡ ΝΙ], 9. ἐναντιον Φαραω ἐπι τὴν Ὑὴν 4.4. 

ΟΑΡ,. Ν]1], το. σλην Κυριος 113. 17. ᾿Ααρὼν}) Μωυσῆς ἰπ 
αἰϊυοπς δενετδη. ἰπ Αὐέξ. ΡΡ, 222. 2ι. ἐξαπ. τὸν λαόν μου) 
α 44. 22. μου ἐπ᾿ αντῆς εξιν, τ1Φ᾽ ἡ 46. “6. ϑυσομαι 46. 
31. του Φαρ. 44. 

ΟΑΡ, ΙΧ, 2. ον βκελει 4.4. 

υπὶςο) 46. 

ἡ χαλ.] α 44. 
α Θης. ἱ, ,63. 

ΟΑΡ. Χ, 2. ἐμπεπραχὰ 4.4, 131. 6. γεγονεν 44. 13. τὸ 
τρ. ἐγινήϑη} α44- ἀνελ. ἀπὸ πρωι τὴν ἀκρ. 44. ἈΑ17. προσ. ὥερι 
ημ. ρος 44. 24. απολειπεσϑὲ 44. 246. πορευεται 44. 

ΟΑΡ. ΧῚ, 6. γέγονε «δὲ τροστεϑ. 44. 0. καὶ τὰ τέρατα] καὶ 44. 
ΓΑΡ. ΧΙ], 3. τρόδατ. 15] , 44. ). ἔπι τῆς φλιας 46. 

14. αὐτὴν ἐπα ἡμέρας αζυμα Κυριω 46. 18. Αρχόμενου 4.4. 

ἕως Δ], 46. 27. ἀποσκ. ἀπὸ ΑἰγνπἾου λαὸς πολὺς ἐπίμικτος 
συναντ. 44. 19. ἡϑυνήϑησ.} νοίκεγωπι Οοὐά. (ερίεογ ΑἸπη. 

ΟΑΡ. ΧΙΠΙ, το. κατὰ τοὺς καιρους 44. 13. ὕλην διανοιγ. 46. 
προξατον 46. 18. καὶ ἐχυκλ. ουὐπὶ (44. υἵφυς δὰ ἱπιτιπι 29 οἀρί- 
ε|5} ἴιαες νἱδεπῖυγ ἃ Ογεζοῦῖο Ογρεῖο (ςτὶ ρα ἈΠ. 

ΟΑΡ. ΧΙΨΝ, ς. καρδια ἀντοῦυ και 44. 16. σὰ τσαραὰ τὴν 44. 
ΟΑΡ. ΧΥ, ᾿. ἔΑσωμεν ὅς. Ῥτγαῖεν {1 Ἐχεπιρίατγία, φυας ᾽πὶ {Ὁ 

ἵεχῖυ οἰϊλνὶ δὰ ἤος (ὑδπιίςυπι Μοῖῆ, (μη φιυιαάαπι ῬΙΔΙτοσῖδ, πετὴρς, 

11 ἱεουπάλ νος, ΧΙ, 8ο, οο, τοῦ ἰϊεσυπν, 164) τό ςς τ6ό, 168, 169, 

6. οὐκ ἐτελεῦτ.) α (ευπι. (σά. 131 
43. Κύριος 2] ,. 44. ἃς. τὴν ἐν τῷ σιδ. ἐπάτ. 

47. καὶ εἶπ. οὐη ἴηᾳ. ἰη σοῦ.) α 46. ἀσεξής] 

170, 173, 173, 173) 22ς9 Ὠυρβάυς ςοἸ δῖα, φιΐθυς Οδηϊουπν Ποῖ 
ζυυ)υηρίταγ. Οἱςᾳυϊά ἴῃ 115 ὅτ ΑΔ οηΐ5,) ποη άπ) ἐχ 41115 Ἔχει ρία- 
τίθυ ἐποίδιαε, ῃϊς ργοΐεγαπι. 9. μα 1]. 44. τὴν μαχαιρα (ἢς) 
16). τὴ μαχαιρα μὸν 8ο. ψυχη τός, 173. 1ο. αὐτὰς ϑα- 
λασσα. ἔδ.} αντους, ϑαλασσαν εδ. ,χ'ς. ἔδυσαν) α τ66. ας, οἱ 

γίμονες (ἢ) τός. ιὖ. ἔκτησω] ἔς, ροῖξ ΡΙ͂. “δ ἴῃ ομαρ. πῃ. δ 
Εχοάϊ τοχυ, ΑἸεχ. 17). καταφυτευσαν εχ (οΙγ. οὶ χαταφυτενσον 

Ρείπιο, τός. Κύριε} (ωρρίες ἴθ ομασ. τπίη. ρο ΡΩ͂, {τὰ (Ὁ Εχοάὶ 
ἴσχυ δαῦεῖ πο ἴῃ οἴπγ. πη. ΑἸςχ. 19. ϑαλασσας τιός. ἐπ᾽ 
αὐτὲς Κίρ. ροΐξ ΡΙ͂, (εά ἠ.Ὁ Εχοάο υἱ Κι. ΑΙεχ. 

ΟΑΡ. ΧΥῚ, 4. ἀρτους ὑμῖν 44 13. ὥρω! χὰ ἔγῖν. 44. 

τις. οὐ γὰρ ηδ. τι ἣν 44. 24. Μωυσῆς] α 4.4. 35. καὶ ἔγενεντο 

εἰς μερ. 44. 
ΟΑΡ. ΧΥΙ], τ2. ἐχωϑ. υπ᾽ αὐτου 44. 
ΟΑΡ. ΧΝΠΠ, τι. καὶ εἰπὲν ἰοϑὸρ νυν 4.4. 

τό. τὸν νόμον) ἔκζεσι ἅπε δηιιουϊο Ἰοηρσε πιΆ)}οΓ ρᾶγς Οοάϊοιπ) 
ὨΟΓΆΠῚ. 2ο. διαμαρτθξε, .4. 
. ΟΔΡ. ΧΙΧ, 2. Καρίαν, ἄορ Ἀαῤί δια, ὧλ μετ εἰτοσαθα εἐχργεί- 

ίυπι εἴ (ὡϑ τεχῖυ, Οοάά. ἱλπίυηι ποῦ οπιπος ΑΥγπι. εὐτὰ σι. Εά. 

10. πεν Κυρ. ἢς ἱποὶρίς ὑπαπὶ ἰδέξοπει, εἰ δὶ σοπιπηδῖῖς ταϑιπι 

ἢυ) 5, οἴ πῃ νν. ...ἀαἀρτυρᾶν τὼ ζω ἱποὶρὶς αἰΐδπι ἰεδεουςτ, οοηϊ- 
πυδῖδπι υἵαυς δά νν. Μωσ. τον ἱποἰμῆᾶνς ἴῃ 17 ςοπηπδῖς, 132. 

14. λαὼ πελι' 44. 

Χχατα» 

δας ουν διαμ. 44. ῖ9. φωνὴ αὐτὼ 44. 

ἙΟΑΡΟΧΧ,ς. μὴ] λα. 43. αΘΎ. ἢ χρυσ. 44. 46. σα], 44. 

ΟΑΡ, ΧΧΙ, 19. ἔξω] , 44. ἀδζ κ. ἐπιζήμιον] 44. 48. λί- 
5.5} α 44. 

ΠΑΡ. ΧΧΙΙ, 3. ἐᾶν δὲ καὶ ὁ ἥλ. κων. ῬΗϊο ;, 93. ς. χατα- 

ζοσχη 44. 7. ἐᾶν δὲ εὐρ. 44. 410. ϑυσ. ἐν ϑέεοις 44. 10. τὸ 
Ὡροῦ. σου τὸν μοσχ. σου 44. 31. αὐτὸ] α 44. 

ΟΑΡ, ΧΧΙΠΙ, 23. γὰρ) 4. 244. και αὶ τροσχ. 44. 427. εἰσ- 
πορευσὴ 42. 33. σε ἀμᾶρτειν 44. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΝ, 7. τοιήσωμ. χαὶ ἀἰὸ δωυμνϑὰ 44. 8. διεϑ. ο 
Θεὸς τρῦς 44. 18. ἐν τῷ ὄξει) κα 44. 

Ο ΟὝἋἿΡ. ΧΧΥ, τ. ἔλαλ. δι Κυρ. 44. 

44. 24. Τοῖιπι ΟΟΠΊΠΙΆ α 44. 

ΟΑΡ ΧΧΥῚ, 4. τῆς ἰξωτ.) 

19. καὶ χατὰ προσωτα 

32. ὅτω οὐπὶ 144. ἴῃ φοη1.] κα 44. 
α 44. τὴν συμξολὴν τῆς ϑευτε- 

ρας 44. ἃς. τω γυλὼω τῶ εν, καὶ ὄνο τω ἐτίρω εἰς αμῷ. 44. 
48. μέσος) ,. 44. 3). ξύλου] ἘΞ ἐκ ἑΐχπο ἐπρωί δὶ (οάά. 
υηάεςὶπι Αττη. 

ΟΑΡ. ΧΧΥῚΙ!, 8. τὸ παραδειχ εν) ἐχεπερέαγ φηοα ποι βγ πίει εῇ 

Οοἐά. ἴγε5. στη. 16, καὶ τὸ καλ. τῆς αὐλῆς τὴ πυλήη, εἰκ. 44. 

ΟΑΡ. ΧΧΥΤΙ, 1. Σὺ δὲ πρ. 44. 3- Ααρὼν τῶ αϑελφω σεν εἰς 
44. 1ο. χᾶι εξ 44. 14. καὶ τὰ μεμιγμένα 44. 19. λι- 
γύριον} νακινϑὸς 44. 40. βηριλλιος 44. ἴργωσ. κατὰ εἶχ: αὐτ.] 
α 44. ἐπὶ τῆς μίτρ.] ἐν γΐγα (οα΄. ἴγεβ Αση. φῇς μίτρας 2 49] 

αιονῖς ( οὐά. ἴτε8 Ασγ). 38. χρωτὸς) κογροτα Οοάά. φυαᾳυς 

Αγπι. 30. προπορευσωνται 44. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΧ, δἊς. ανοισες αὐτὰ 46. 

Ἰσρ. 25] α 46. 40. κεχομμεένης 46. 
σπονδὴν (ἢς) 44. 

ΟΑΡ. ΧΧΧ, 3. αντου, χαι τὰ χερᾶταὰ ἄντου χυχλω 46. 

αὐτῷ 2] αντω 46. 12. ψυχῆς ἑαυτῶν 44. 
ρίου)] α (ευπὶ Οοά. 29 υπηΐςο) 46. 24. αγιου) ἀργυρίου (ευπα 

(οά. 29 υηϊςο) 46. 32. ἔχυτ. ὡσαύτ.) , 44. ἅγιόν] εἰς τας 

γεένεας ὑμῶν αγιὸν 44. ἐξ!] ἐγαι (συπὶ (οά. 29 υηΐςο) 46. 3). σύν- 
ϑισιν) συναίσθησιν (ἢ.) 46.Ό. ἁγίασμα ἔς. ὑμ. Κυρ.} , 46. 

4 “ 4" 

48. σάᾶρα τῶν υἱῶν 

Χεχομμένω τὸ δευτερον᾽ καὶ 

9. ἐπ᾿ 
20. τὰ μαρτυ-" 

.38. ἂν) Α 4.4. 

ΓΑΡ, ΧΧΧΙ, 14. Κυριω" χα ἐν υμιν ο βεξδηλ. 46. 

ΠΑΡ, ΧΧΧΙΙ, τ. ἰδὼν δὲ 44 4. τῇἬΔῈῈα 46, 
ς. καὶ ἰδου Ααρ. 44. κατενᾶντι εν Κύρου χαὶ 44. 
σπερμὰ αὐτῶν καὶ χαϑ. 44. 21. ἐπ᾽ αὐτὰς] α 44. 
τῆς τολ. 44. 34. προπορ. μον πρὸ 44. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΙΠΙ, εἰ. ἐλάλησε Κυριος ἱποὶρὶυπὶ Ἰεδιίοπεην ἴω Οοά. 

47. τὸν] α 47. 14. γνώςως ἰδ... ἔς, εἴ ἴῃ Ηἷδ νν. οἰαυάϊι ἰεέξίο- 
πέπ, 4). ὅτι] 46. καὶ τὸ εϑν. 46. 16. ἐρω αληϑ. 44. 

ΠΑΡ. ΧΧΧΙΝ, 1. μπὲ δὲ. 4. γηϑὴ (ἢς) 46. 4. ελαξε 

(49 εαὐτου 46. Μωυσ. υἱϊ.} , 46. 6. Κύριος 1] α 46. 
40. ουἱόὲς ( σάά. ἀυοάες!πλ ΑΤΏ. 

ΓΑΡ. ΧΧΧΥ, τ. χαὶ εἰπὲ ρος αὐτοὺς 113. 4. καταπανσερις 

133. ζ. ὁ αὐαλ μος “1 εἰ οοποίρίεε (οὐά. αυΐμφας Απῃ. 
εἰσοίσεις 46. 11. καὶ τὸ μαρτυριον αὐτῆς καὶ τὸ καταπ. 44. 

οἱ, 

οι ἀνηγαγον 46. 
12. ἀντοῖς τὸ 

27). ἀπὸ 



ΑΡΕΝΡΔ ΕΥ̓ ἘΜΕΈΝΘΑΝΡΑ ἵν ΤΟΜΌό ᾿: 

14. Τοίυ) τφοπιηᾶ α ἢϊς 46. 16. αὐτῆς] -Ἐ καὶ τὸ εἐλᾶαιον τοῦ 

χρίσματος και τὸ ϑυμιάμα Ἴης συνθέσεως, καὶ τὸ ἐπιόπαςρον τῆς 
ϑυρας τῆς σκηνης 46. 19. καὶ τὸ ἔλαιον οὐπὶ {44.} κα ἢἷς, 46. 
23. ϑεέρμ. πρυϑροδ, καὶ δερμ. νακχινϑινα ἤνεγκαν 46. 29. χαι 
ηνέγχκαν 46. 34. ἈΑχισχμεχ, 46. Ἂς. ποοικιλίας] ποικιλιᾶ 

46. 9 
ΟΑΡ. ΧΧΧΥῚ, 12. καὶ τσορφυρ. καὶ υχχινϑ. 44. 13. καὶ 

ἐκκεκολαμμ.} α 46. τς. φυρας διανενησμενης καὶ β. 46. 
22. ἐμπλοκιον 46. 40. ὑπὸ τὴν ἐπωμ.} ἐπωμιδα ἰφδηϊιπὴ (ετγαῖ ἐπ᾿ 

ἐπωμιδὰ ἴοτίλῃ ἴῃ ἀιοξεῖγ ρο) 46. 36. τὰ περισκελῆ} τερισχελι- 
ϑὰς 46. 

ΟἌἈΡ. ΧΧΧΥΙΙ, 2. καὶ τεσσᾶρ. οὐπὴ 44. 'π σοτῃ.} α 44. 4. τέσ- 

ἦἥψαρες}) α 46. τό. ἐργον ποικιλον (Πς) 44. 17. ἄντων σὥεντε 
πργνρωμ. ἄργ. ([ς) 46. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΥΤΊΙΙ, 4. τὸ κλίτος, 2] α 44. 

19. καὶ κρίκους] α 44. 
τνρ. τῶν χαλκ.} κα 44. 

νἹάδξιν, (οὐά. φυίμαυε Αγτη. 

ΓΑΡ. ΧΧΧΙΧ, 2. καὶ ἀργυριον 44. ἃς εἰς τὰς ἕξηκ. μυρ.] ἐκ 

εχεεμὶς ἐγί δες εἰ όμς ( οὐά. αυΐηαιε Αυὐτη. 4. ἔπι τὴν “χωνευσιν 

46. 10. τὸ χαλκουν χυχλω 46. 14. καὶ τοὺς μοχλοὺς καὶ 
τὰς ῴσεις 46. 19. ἄν ησαν Ααρ. 46. εἰς τὸ ἱερατευειν 44. 

21. Χχαὶ κατακαλυμμᾶτα 46.. 22. πᾷ. τὴν ἀποσκευήν. Καὶ εἶδε 
Μ. σ΄. τὰ ἔργα, καὶ ἢσ. πεπ. αὐτὰ} καὶ 44. 

ΓΑΡΕΗ͂ΧΙ,, ς. ἐνωπιον᾿ τῆς σχηνῆς τε μᾶρτυριξ, καὶ 46. 6. καὶ 
σαντα τὰ αὐτῆς ἀγιάσ. κύκλῳ] α 44. κ κύκλῳ 46. 8. ταντα 
αὐτὸυ τά 44. " 17. ἐπ᾿ αὐτῆς 42. 20. ἠδυνήϑη Ὀτὶρ. ἱν; 447. 
ἐπλήσϑη Οτὶρ. 1. ς, 10. ἢ νεφελὴ ἀνεδη 46. ανεζευξαν 44. 
Ἅ1. αἀνεξενξαν 44. τῆς ἡμεῥᾶς 46. 

10. αὐτῃ] Α 46. 

20. τᾶς χαλκᾶς] α 44. 42. ἐκ τῶν 

46. καὶ τὴν βασ. αὐτῷ χαλκ.] αν» υἱ 

ΤΕΝΙΤΊΟΌΘ. ΟΑΡ.Ὶ, τ᾿. ἐκάλεσε 126. ἀνεχαλ. 12. Κυριος 

τὸν ΜΙ. 126. -καὶ ἐλᾶλ. Κύρ. αὐτῷ α 126. μαρτύριον, καὶ ἐλάλησεν 

ἄντω, λεγ. τ26. 2. εὐ Πα εξ υμων δ Ὡς. δωρον τω 127. 
καὶ ἀπὸ 1] ηαποιῶς. ἀῥῇ᾽ βοων τ26. καὶ ἀπὸ .9], καὶ 126. 
ἢ απὸ 4.4. 1255 127. τῶν προῦ. } , τῶν 126. 8. ἐκ τῶν βοὼν τὸ 
δωρ. αὐτου τι26. τροσοισει αὐτὼ δεχτ. τὼς. εξιλασασϑαι ἐναντ. 
12.) 126. 4. δέχτον αὐτὸν ἐζξιλασ. (ἢς) 146. ς. ἐναντίον 
Κυρ. 126. τροσχεῖῦσι] χυσουσι (ἢ) 126. τὸ αἷμα 5] α 126. 
ἐπὶ τὸ ϑυσ.} προς το ϑυσ.᾿τ26. τὸ ἐπὶ τῶν] α τὸ τ2ς. ). φοι- 
ξασουσι 26. 8. και εἐπιϑησσυσιν οἱ νιοι Ααρ. οἱ τερ. τὰ διχ. τ26, 
127. κἀὶ ἐπιϑησουσι τὰ διχ. τεϊϊχυῖς οὐ 5 τὼς. τὰ ἐπὶ} α 126, 
127. ὄντα! κα 12) 126, 127. 9. ϑυσιας. ὁλοχαντωμᾶ ἐς! 127. 
ενωδ. Ἰζνρ. 426. το. Αν δ᾽ απο 126. τροῦᾶτ. αὐτοῦ 157. τε} 
α 127. 

Α 

126. επιϑησ. τας χειρᾶς Ἰ2ξ,) 127. καὶ ἐχχεδσιν οἱ 126. 12. χαὶ 
μὴ Α ω ΄ ΔΝ 
ἐπις.] α καὶ τό. ἐπιςοιξασ.} ςοιξασουσιν 126. αὐτὰ] κα τ2ξ. 

Ἁ 

τὸ ἐπὶ 13] α τ2ς) 126. τῶ ἐπὶ 29] τοῦ ἐπὶ 126. 13. ἐπιϑησ. 
καρπωμᾶα εξι ϑυσιας τᾶς. ολοκαυτωμα εςῖὶν ϑυσιας 

τσέτειν. ολοχχυτωμα τροσῷ. 127. 
’ 

τς. τροσοῖσει} ἐπιϑήσει 

ο τερευς ἐπι 126. 

127. 14. Αν δ᾽ απο τ26. 
τοροσφερει 1᾿α6. ἀπὸ τῶν 22] α 126. 

12ς. αὐτὸ] κα 125. 126. ἀποχνιεῖ 127. ὁ ἱερ. 2.1 126. 16. εκ- 
ἔαλει αὐτὰ δ. 17. κχλᾶάσει τ2ό. ττερυγίων (Ώς) 12 ζ. λο- 

καυτωμα ερὶν ϑυσιας 127. ἐξι ϑυσιὰς 126. 
ΟΑΡ. 1], νυ. ϑύυσ. τω Θεω σεμ. 46. 10. καρπ. τω Κυρίω 44. 

13. ἅπὸ τῶν ϑυμιαμᾶτων (συπὶ Οοἀ. τού ππὶςο) 44. 
ΟΑΡ, 111,2. ἐν Κυρ.] ἢς ἱηϊεγροπεηάδ εταῖ ἀπππἰπέϊτίο ἴῃ ποῖδ (ὺ 

ταΧαι. 4- καὶ τοὺς νεῴρους τὰς δυο, καὶ 44. ς. ἐπὶ τὰ ὁλο- 
καυτ. ἐπὶ τὰ ξύλα τῷ ἐπὶ τὸ τυρ. .Ἶ ἐπ λοίοεσε ερεν ̓ἐΐρπειρε οἱ ἧρποπε 
(οάά. οπτηε5 Αὐτη. 

17. 'σᾶν ςίαρ] καὶ 44. 
ΟΑΡ.ΙΝ, 2. ὧν] α φεῖδας (ὐοά. υἱηυ5 ταπῖπὶ Αγπχ. Ἀ εἰϊσυϊ ᾿μοϊαπὶ 

εὐπὶ Καῖ. 4. ἐκ τῶν βοὼν 44. 8. τὸ καλυπῆον τὰ δυο ἐνδοσϑ. 

44. 
ΟΑΡ. Ν, 2. βδελυγμ. καὶ τῶν ϑνησ. 46. χτηνῶν] "44. 11. περι 

τῆς ἀμαρτ. αὐτου ἧς ἡμᾶρτε, οὐκ ἐπι χ. 44. 16. ἐν τω καιρὼω τῆς 
(ἢς) 46. 18. καὶ 4]. 44. 

ΟΑΡ. ΨΣ, ς. αὐτὼ ἐπιδωσει αὐτὸ 44. 

καυϑήησεται (ουπὶ (οάά. τού, 134 (0115) 44. 17. ὥσπερ] α (ευπὶ 
Οοά. τοό υπὶςο) 44. νομον αἰώνιον 46. “6. βρωθήσεται) α 44. 
27). σαραϑηήσεται ἐν τοπω 46. 81. νομ. τοῦ περι σλημπελειας 
κριου 46. 42. σφάξουσι) κα (ουπι (οά. τό υπΐςο) 46. 

. ΟΔΡΟΨΙ͂Σ, τ. ϑνσίας σωτηρίου, ἣν] σγίεἷς φιὶ ργὸ ἀεὶ! πε, φμεσε 
(οἀά. ἄιο Α΄γ. 2. ἐπὶ τῆς ϑυσίας) δαῦυεῖ ἐπὶ τὸ ϑυσιαφηριον 

{υρταίοτιρῖα 46. 4. ἕνα ἀπὸ σαντ. 44. 7. κριων τῆς ϑυσ. 46. 

ΟΑΡ. Ν]Π], τ4. ἀμαρτ. πρὸς τὸ ἐπιϑῆσαι 46. επ᾿ αὐτὸν Ἀαρὼν 
(πε) 46. 1). αὐτοῦ 2] κα 44. 27. χειρᾶς καὶ τῶν υἱῶν 44. 

8. καὶ] 44. 9. ου 

χς. μαρτ. καὶ ϑησισϑε 46. 
ΟΑΡ. ΙΧ, 2. εἰπὲ τω Δαρ. 44. 3. καὶ μοσχ. δἰ ΔΥΙΚΙΦῈ ΡῬΙα8. 

11. καὶ ἐπιϑ.πτχεῦ. αὐτ5] α δας εἴ 4υ8ὲ 115 ἱητεδσθηζ 

14. καὶ τᾶν τὸ ς. τὸ ἐπὶ τῆς χοιλ.] α 44. 

γαλσω 44. 

ἄς, 127, 

τοϊζιπς Οοάά. ἀιοάδοϊπ) Ατγτη. ). τῷ Μωισ.Ἶ 44, 46. 
ΟΑΡ. Χ, :. λαξοντες δὲ οἱ 4.4. 3. καὶ εὐωπιον ἕασης συνδγτο- 

γῆς 44. 6. άσαν συναγωγὴν 44. 19. τοιοῦ τα} α Οσάά, 
φυΐπαιε Αὐτι; τῶ περὶ τῆς ἅμαρτ.} α, υἱ νἱδετυγ, Οοὐδ. ηυΐίπαυς 
Αὐτ,. 

ΟΑΡ. ΧΙ, 4. Τῶν μη ἀνα γον. 46. ᾿βδελυγμα δ ἐξι 48: 
13. ἀλιετὸν 44. 19. καὶ τὸ ὅμοια αὐτῷ} α 44. 20. μηρυ- 
κισμὸν} (οαάά. οᾶἂσ Ατπὶ. ἀκάϑαρτα ΕΝ πρὶ ἐιβηγισ ΦΡῚ; (Πς) 
Ο(οὐά. οἶο Αττη. 34. νδωρ, καὶ ἐπιπέσοι τὼν ϑνησιμάιων ἀντῶν 
ακαϑ: 46. 36. απῆομ. πασὴς ακαϑαρσιας ψυχῆς τῶν ϑνησιμ. 
ακαϑ. 44. 41. καὶ ο αἰρων ἀπὸ τῶν ϑνησιμαιων ἀυτῶν σὰν ἐρῆ. 
44. 42. τᾶς ὁ πορευόμενος τ᾿, 25] τᾶν ο πορενετάι 44. το- 
σὶν] α (ουπι Οὐά. 16 τϑπίυπι) 46. 47. καὶ 251] 44. ἀναμέσον 
τῶν] καὶ 46. 

ΟΑΡ, ΧΙ], 2. κατὰ τὰς ἡμέ! α 46. 4. ἡμ. καϑησεσϑὲ 
44. ᾿ ς. καϑήσεσϑε 44. 6. ημ. τῆς καϑαρσ. 44. 

ΟΑΡ, ΧΙ, 2. ἐν αἰρατι χρωτος ἴῃ τῷ ἰοοο (ουπὶ (σά. 16 υπϊςο) 
46. 4. αφὴν ἡμεραξ επῖα 46. 19. ἢ] α Οοἀά. ἰγε5. Ασιῃ. 
30, 41. μαδήσῃ, ἰῃ υαἴζοαυε ἰοςο} μαϑδιαση 44. 81. ὥοιη δερμ. 44- 
ςς. τὴν τὴν ἀφὴν τλεπάοίε Παδεῖυτ ἴῃ τοχίι, ἀεἶδ τὴν Δἰτόγαῃη. 

ΓΑΡ. ΧΙΝ, 2. εἰς τον μέρεα 44. 20. ἀνόισέι Ἴ5τὸ 0 τερ. 44. 
52. τὴν οἱκ.} α 44. ς3. χαὶ χαϑ. ἔς.) δ 2ινβεαδίμιγ Ρταυηῖ 

(οὐά. οὔο Ατηι: 
ΟΑΡ, ΧΝ, 3. σώματος 25] α 44. ς. λύσετα!}) Ἔ τὸ σωμά 

αὐτου ὟἾΙΙ, Χ, ἄς. ἢς Ἰερεηά. ἴπ ποῖδ {Ὁ ἴδχίι. 10. οἷν 46. 
12. ἄψηται αυτου ο 44. 13. ἀριϑιμηϑησεται 46. 24. ἐπὶ τὸ 
αυτο ακαϑ. (Ης) 46. ᾿ 

ΠΑΡ. ΧΥῚ, 1ι. εἐλαλ. δὲ 44. 2. ἐχ] αὶ 44. ΙΙ. Ὡροσὰξ. 

Ὁ τέρευς τὸν 46. 14. ἄπο του αιμ. εἐπΐακις 46. ιξ. τὸ ϑυσι- 
ἀφήριον κατὰ 46. 19. ἐπ᾿ αὐτὸ] ἤς, (ποπ ἐπ᾽ αὐτῷ} ἱεσεπά, ἰπ 
ποῖπ [Ὁ τοχέιι. “ι. αὐτὰς] κα 46. 29. δ᾽ προσήλυτος] κα 44. 

ΟΑΡ. ΧΥΠ], 4. εἰσενεγκὴ ἴῃ 2" ἴοςο 46. ς. ϑυσίὰς αὐτῶν] 
ἢς ἱερεηά, ἱπ ἴοχίι. 6. χαὶι αἀνοισουσι τὸ 46. ις. φαγὴη 44. 

ΟΑΡΟΧΝΠΙΙ, 7. ασχ. ἢ μῆτρος σου (8) 44- 14. γαρ] α 46. 

16. αδελφου σου ὑνδιος 44. 17. οἰκεῖαι γάρ} α (Π0) 46, 
26. ὁ γενόμενος τε 44. 

ΟΑΡ. ΧΙΧ, 8. στι αγια Κυρ. 46. 57. σισσόην Ἔ οὐδὲ ἀνα- 
ξυρίϑας Οομῆς. ΑΡρ. 2ος: ἐδὲ φϑερεῖτε οὐχ ἀπομαδαρώσετε 
Οοπίε. ΑΡρ. Ἰ. ς. 32. ἐγώ εἰμι Κύρ. ὁ Θεὸς ὑμ.] λ 44. 43. ἐν 
ὑμῖν προσήλ. Ῥατηαῖς. ἱ;, γοό. 

ἐγώ εἰμι Κύρ. ὁ Θ. ὑμ. 1,44. 

ΟΑΡ, ΧΧ, 2. λιϑοξ. αντοὺς ἐν 44. 
Ὁ οδά. ἀυοάεοίπν Ἀπ. 17. ἐνωπιον παντὸς γένες 44... 0. ἀδελ- 
φῆς 5] 44. 25. ὑμῖν] α 44. 47. γένηται ἐν αντοῖς 44. 

ΟΑΡ. ΧΧΙ, τ. καὶ 13] κα 44- ἐπι ψυχαῖς 44. ζ. ἔπι τὴν 
χεῷ. 46. 6, τροσφερονται 44. 7. γνν. ἐκδιωχομενην 46. 
18. κολοξορριν 44. ' 

ΟΑΡ, ΧΧΙ], 2. μον] , 44. 
τ4. ἐπιπιμπ. ἐπ᾿ ἀυτω καὶ 44. ις. ἃ αὐτοὶ}. "44. 18. Ἰσ- 
ραὴλ, ἢ] α 46. 26. χαὶ εἰπε Κυρ. 44. 33. ὃ ἔξαγ. ὑμ. ἐκ γ. 
Αἰγ.}] α ἢΐς, εἰ ροῖ Θεός ροηΐτ, 44. 

ΟΑ͂Ρ, ΧΧΙΠ], 2. κλητὰς} α 44. 
Κυρίῳ] α 44. 7. ὃν τοοιησ. λατρέυτον 44. 10. καὶ ἐρεῖς τρ. 
αὖτ.) α 44. 18. οσμῆς ενωδι 44. 27. ψυχ. υμων ἀπὸ τῆς 
ἐνατὴς (Πς) τὸν μηνος ἐπα ἡμέρας κὰι 44. 37). καλέσατε 44. 
40. ξυλων 44. 41. εορταζετε 44. 

ΓΑΡ. ΧΧΙΝ, 3. ἐφ᾿ ἐσπερας 44. ἀφ᾽ ἐσπερας 46. 
τὴν ἐνᾶντι ἡ4.- 11. ϑύυγ. Δαξαὶϊδεκ 4. 

34. ἔγαι ἰν ὑμῖν Ῥατηαῖς. 1, ς. 

1ο.. τὰ Ὡλησ.} -Ἐ γα; 

9. λαδ. δι’ αὐτοῦ ἀμ. 44. 

᾿. δ] ,. 4. 6. τῷ 

6. χαϑαραν 
τς. καὶ ἐρ, πρ, ἀὐτ.] 

Ἐς 
ΟΑΡ ΧΧΥ, τ. εἰπε δὲ 44. λέγων] 44. 4. Ισραηλ, λέγων, 

οτῶν 44. 95. ἐν τ. τῇ γ. ὑμ.} κα 10. ὥπελεύσεσϑε) α 44. 
12. Τοῖιπὶ οοπΊαιᾶ (οὐ ὁμοιοτελευτὸν} κα 44. 

αγιὸν ἐξᾶι ὑμῖν καὶ πᾶν. 44. 
13. σημάσιας ερὶν 

14. σου ἣ καὶ 44. τό. αὐ.- 

τὸ τῷ} αὐτῶν 44. 20. καὶ εἂν 44. 8ς. ἀδυνατήσῃ] οὐ ϑδυνα- 
μῆση 46. 42. 42. ἐξήγαγον) εἰ εὠμκὶ Οοὐὰ, ἴτε Αστη. 

ΟΑΡ. ΧΧΥῚ, τ. ἐγώ εἰμι συπν 14. ἰπ οοπ|.} λ 44. ς. καὶ ὁ 
τρυγητὸς Οὐπὶ [ᾳ4. αἴαμε δὰ προσθήσει ἱποϊαῆνε ἴῃ οδρ. χχνὶΐ, 1ς] 

46. 8Β. ἐναντίον ὑμ.}] 44. 29. ὑμῶν 1. αὶ 4. 433. ἐξα- 
Ἂς. ἐσαξᾷ. ἐν αὐτοις σαδθασιν 44. 

ΟΑΡ, ΧΧΥῚΙ, 2. Ισραηλ, λεγων 44. 12. ἀναμέσον Δ] α 44. 
18. ἐπὶ τὰ υπολοιπὰ ἔτὴ 44. 20. αποδοτω αὐτὸν ἀνϑρ. 44. 
σχετι τιμῇ λυτρ. (ἢ) 44. 423. τιμῆς ἄντε ενίαυτε 46. 48. οσὰ 
ἄντῶν ες ὶν 44. 

ΝΌΜΕΒΙ. ΟΑΡ.Ι, στ. ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Σ.] 46. τῇ Σ.]. τὰ 
ἐν μιᾷ τῷ μῆν. τοῦ δὲυτ.} α τῶς. 

ἐξεληλυθότων ανυτῶν 127. 2. χᾶι κατ᾽ οἱκ. 46. τοατριὼν ἀντ 

Ἰσραὴλ ἴῃ τοπὶ. 3] α μδ εἴ 4ι 115 Ἰητο)ασεηῖ 46, αὐτῶν τῇ, " 

ἐτοὺς τοῦ δευτ. 127. 
: ὔ Φῷ 



44. 

ΑὨΡΕΝΘΑ ΕἸ ἘΜΕΝΏΑΝΌΑ ΙΝ ΤΟΜΟ !. 

α 18ς, 126. 3. τᾶν ἄρσεν τ2ς, 126. σὺν δυν. αὐτιἢ} κ΄ τ56. 

καὶ συ καὶ τ26. 4. ἵκαςος κατὰ φυλ.}] α 12ς. 126. ἀρχόντων] 
αρχὼν τᾶς. εσονῇ. συν δυν. αὐΐων ἑκαςυς ἐχαςος (ἄς) τΩ6. 

σουρ 127. υἱὸς Σεδ.)) α 125. 6. τω Σνμ. 1Δς, 126. Σαλα- 

γιῆλ 127). υἱὸς Σαρ.] α 12ς. Σουρισαδαμ τᾶς. Σουρισαδδαι 127. 

). Τὼ Ιοὐδα τᾶς, 126. υἱὸς ᾿Αμ.} α τᾶ. Αμειναϑαᾷ 12). Να- 

μειναδαῷ 46. 8. Τῶν] τῷ τᾶς, 12). Ισαχαμ ([() 127. υἱὸς 

Σωγ.} αὶ τᾶς. ο. Τὼ Ζαξ. τς, 12). Ζαξουλω 127). νίἱὸς 

Φαιλ.) α τ2ς. υἱος Χελων 126. ιο. Τὼ Εφρ. 12ς. 126. υἱὸς 
Ἐμ.}]α τᾶς. Σεμιουδ τΔ6, ι2)7. Τὼ Μαν. 1τ8ς, 127. - υἱὸς Φαδ.] 
α 12ς. ιι. Ἴὼ Βεν. 12ς, 12). Βιενιαμδιν 12). Αμιδαν 126. 

υἱὸς Γαδ.) ,. 1τ8ς. 18. Τὼ Δᾶν 12ς, 127. υἱὸς Αμισ,) α 1ᾶς. 
νιος Μιταδαν 117. 13. Τὼ Ασ. 1τ2ς, 12). Ασσηρ 126, 127. 

Φαγαηλ τ2ς. Φαγεηλ 1217). υἱὸς ἘΧΡ.)} α 13ς. νιος Αἰχραν 127. 

14. Τω Γαδ τς, 127. Ἑλισαφαν 127). Εἰϑίαβακ Οοἀά. ιτεάεςίπι, 

δοῦ ἀυο ταπίυπν, ἄτη. υἱὸς Ῥαγ.} α 12ξ. ις. Τὼ Νιφ9. τς, 

11). Νιφϑαλομ τᾶς. Νιφϑαλει 127. Αχειραιν 1217. νιὸς Αἰν.) 
Α 12ς. ιό. αὐτῶν] α 127. 17. τὸς ἀνακληϑ.} τοὺς κλην. 

126. α τοὺς 12ς. 18. τοῦ δευτέρου μῆνος 1Δς. του διντερον, τὰ 
ϑιυτέρου ἐτὰς 12). ὅτου.) 44.9 12ς. κατα γινιας αὐτ. καὶ κατᾶ 
πρατρ. 127. 19. ἐπισχεψαντο 127). τῷ Σινᾷ] τὴ Σ. 126. Σιναι 
(ληϊυπ) 127. 40. οἷ] α τᾶς. τσοὺ Ῥαῦ. 12). τρωτοτοχος 127. 
πάνω αὐτὰ σας 1Δς. 41. ἢ ἐπισχοπὴ χυτῶν 117. 48. Συ- 

μεὼν--- Συμεὼν ἴῃ οοι. 23] α ροϊεπι. εἰ 4υ85 δὶ5 ἰπτεηαοεπὶ, εἰ πιὶ- 
{πεν ἴω (44. ςοπιπιδύδθις, εχ ἀυοῦιι5 Ραιτίλγοίδλγυπι βηξυΐοευτα Νορε- 

εἷδυδ ἡ Ροίἔγεπνιιπι, εὐπὶ οπγοϊδυ αυα: ᾿15 Ἰπιεδοεηῖ, :2ς. κατ᾽ 

οἵκ.] καὶ κατ᾽ οικ. 44. κατὰ αἰριϑμ.] καὶ χατα 44. ὀνομ. αὐτῶν) 

α44-.- ψάντα δρσινικὰ) σὰν ἀρσενικὸν, εἴ ἰῃ ἴη4. υδίᾳφυε νοΤεῖ δᾶ: 
ἰῶ πυπῆετο πησιυϊδη εἰξεσῖ, 126. 11. ἡ ἐπισχ. αὖτ.) α 126, 127. 
Φ.3,) 24. [πἴετ ας ςοπγπιδῖδ ἱπιεγροπιηιὶ ἀνθὸ ΠῈΔ φοπιπιδῦδ, πεῖρε 26, 

87, αυῶ δὰ τυ Οεδά Ρεπίπεηι, ΙΝ. Οοινρὶ. 844. καὶ χατα 

δημ. 44. αὐτῶν 2 -- πάντα ἀοσεν.) α μας εἴ αὐα: [15 ἰπιεηδςεηῖ 44. 
56. Ισαχαρ, εἰ ὥς ἰῃ 27 τοπηπναῖε, τσό. καὶ κατὰ δημ. 44. κατ᾽ 

οἱκ.-- κάντα ἄρσεν.) Α ἔτος ει ΟΕ πΞ ᾿πτόσῖδος αἴ 44. πὰς-- Ιαϑώ. 

χαθ Ϊῃ οί. 27) αὶ "»6 εἴ συ» :15 ηςτεσ! δος εηϊ, εἴ ἰὴ ἴς44. ρέὲζ τοίωΠὶ 

ἀρυῖ οἷ εὐλθηις ̓ μέρερδθς δ 44. 10. τοῖς νιοις Εφρ. 126. 

αὐτῶν 1] α 44. α ἦρ ἰεχζυ, [εἀ Βαϊρεῖ τραγρο, 12). αὐτῶν 22) α 44. 

κορ κατ᾿ οἰκ, 44. κατὰ κιφ. αὐτ. πάντα αρσιν.)} , 44.- ἐπάνω 

ἐπα, και σας (Βς) 44. 4.4. συγί. καὶ κατὰ ὀημ. 44. αὐτῶν 25] 

α 44. καὶ οἴκ. πατρ. αὐτ.), 44. αὐτ. κα]ὰ κεφ. αὖτ. πάντα ἄρσεν.) 

α 44. 44. διακόσιοι} τ΄, 12. 34. Βενιαμφιν ἢϊς, εἴ ἐπ ζοΠ}. 

Ῥεοχίπνο, 137. συγίεν. καὶ δημ. καὶ κατ᾽ οικ. πατρ. αὖτ. ἀπὸ οἶκοσ, 

44. πᾶς--Βοιαμ. ἴῃ οον. 1ς} α πες εἰ 418 ὶ)ς ἰηιεγδοεῶς 44. 

44, 3ς.} α υππθαυς 126. 8ς. τετρακόσ.} Τ. 44. 155... 36. Γαδ 
κατα αριϑμ. αντ. κατα συγί. αυτ. απὸ οἰκοσ. καὶ ἐπάνω, πιῖντι ὅς. 

οον 5 τεϊϊαυΐο 44. 47. καὶ πεντῆκ.) αὶ 125. 48. δημ. καὶ 
χατ᾽ οἱκ. τατρ. αὐτ. απὸ εἰκοσ. χαὶ ἐπανὼ δυο δις, οαγ!βῖς τεϊϊφυὶς 
44. 40. Ασσνρ ἢίς, εἴ ἰπ ςοπιπιδῖε ὑγοχίπιο 126. δημ. καὶ κατ᾽ 
φικ. πατ. κατὰ ἀριῶμ. ὀνομ. αυτων παντα τα ἀῤσινικᾶ ἀπὸ εἰχοσ. κρο 
πανω μια δις. οπιῆς τευ 44. εν δυναμ. τ26. 41. Νιφϑα- 
λομ 44.11ς. Νιφϑαλει 1:26. συγγ. κατα δνμ. καὶ κατ᾽ οἱκ. πατ. 
αντ. καῖα αριϑμ. ονομ. αυτ΄ παϑὶα τα αρσεν. απο εἰχοσ. καὶ ἐπάνω τρεῖς 

οτλϊις τεϊυϊς 4. 43. Νιφϑαάλειμ τᾶς. Νιφϑαλο τό. 44. ἂν- 

δρι5) αρχοντῖς 12ξν 127. φυλὴν 15) κεφαλὴν 44. πατριὼν τᾶς, 

127. πσατριων αντῶων 44. 4ς. τῶν υἱῶν 44. τὴ δυναμ. ι16. πα» 

ραταξαι 44. 46. και ἐγίνοντο τσαντες οἱ ἐπεσκεμμένοι εξακοσ. 
44,125. 136, 127. καὶ ὶ ψυϊακόσ.Ἷ « καὶ 44. καὶ ἐξακοσιοι 12). καὶ 
τεντήχ.) α χαὶ 44. χαὶ πιντηκοντα τρης 12. 47). Λενιται 1Δ7. 

ου συνεπισχέπησαν 44. 
126. τῶν νων 4.) 12, 126, 127. ξο. Λενειτας 127. τᾶντα 
χὰ) α 1126. ςι. καὶ ἐν τῷ--οἰ Λενῖτ.)} τζς. δλένθται ἴῃ τῦ 

εἰ 2᾽ ἰοοο 12). παριίμδαλειν 44. αναξησουσιν ἀντὴν οἱ Λενιτᾶι 
καὶ ὁ ἀλλογ. 44. αποϑανειτω 44) 12ς. ξζ2. ἄἀντου ταζοι τΔ6. 
αντου ἔγεμ. 126. ς1. ἐνάντιον Κυριου χυχλω 447) 12ς, 126. 

ΟΑΡ. 11, τ. εἰπὶ δὲ Κυρ. 44. λέγων) α 44. 8. οἱ παρεμ- 
δαλλοντες} πτ-αρεμξαλουσι 44. ς. Σωγαρ] Σογορ 46. εχρεϊπυιηῖ 
Σιγώρ Οοὐά. Ατπι. ἀυο, εἰ Σογώρ Οοά. υὑπυς, ἰεά Ζεδώρ τεϊϊ!υϊ. 
14. Ἐλισαφατ 44. ιό. χιλιαδὲς ἔκατον πιντῆχκ. μια χα 44. 

19. τισσαράκ.) δυο καὶ τριαχοντα 46. 40. καὶ 2] α 4. 
42. τῶν υἱῶν Βενιαμ..} αὐτῶν 44. 21. χιλιαδὲς ἐπα δὰ 
και τῤνακοσιοι 44. 31. χιλιαϑδὲς ἔκατ. καὶ πέντηκ. ἐπα και ἐζακ. 
4. 32. χιλιαϑις τ ἐρωῆ 

ΟΑΡ. 1Π]1, τ. αὐται δὲ αἱ 44. ι. Ναδὼξδ) ο Ναδ. 46. Αδαξ 
ῃ. καὶ ἐρεῖς 44. 4. καὶ 13] 44. ὃ. τῷ μαρτυρ.} 

κ46. κατὰ σ΄. τὰ ἔργα τὴς σκ.}) α 44. 10. τὰ κατὰ τὸν βωμ. 
καὶ ἔσω] φκαεμηφις αἰατίωπε οἱ φηοάίζαπφας ἱπίγα (οὐ. ἀξςετι Ατστὰ. 

τ. οἱ Λενῖτ.) ὁ, 44. 17. αὐτῶν] Α 44. Γιδεων ριὸ Γιδσὼν 
εἰ ἐς εἰ υϑίφις 44. 19. Αμρᾶν 46. 27. ἰΙσαρ 46. 53.ὁ 

ς. Εδι-᾿ 

49. Λευοι 127. τὴν Λευι 44. τὴ Λεὺ (δος). 

46. καὶ τὰ ἴργα αὐτῶν] καὶ 44. 17). κδὶ 
τὰς βώσ. αὐτ.}1., 44. αὐτῶν ]:.}] καὶ 44. 39. δύο καὶ εἴκ. χιλ.] 
ΒΔΌςηϊ χαὶι "" {υργαίςτιρία 46. 43. ἀρσενικὰ] Ἔ Δ ιοσα 2) αεἰὶς 

(οὐ. οἴππεβ Αγπὶ. εἰ Εά. Αππτ. χιλιαδὲς καὶ διακοσιοι εξ δομηκοΐα 

τρεις 44. 47. τὸ διδραχμ.} α τὸ 4.. 
ΟΑΡΟΙΝ, 14. σψᾶντα 15] αὶ 44. 

λους (οὐα. ἐερίεην Αττη. 12. αὐτῶν 45] κα 44. 

α Τῇ 4. 41. δια φων. οςυπὶ 44. ἱπ σοπ}.} α 44... 
ἐπεσκέμμενοι 46. 

ΟΛΡ Ν, 2. ἄχάϑαρτ. ἐπὶ] ὙΜΙ͂Ν ἐπ (ὐοάά, ἀιοάσοιπι Ασιν. 

4. ἐγὼ] 44. 4. ἅτως ἱποίησ.} ουτω γαρ ἐπ. 44. 8. και τω 
"β. 44. 13. λαϑη] λαληθη (ἢς) 44. 14. μὴ “ μεμιασμ.) 

μίμιαται ἴαδίυη 44. 21. Κύριον] α 44. 224. πρῆσαι] διαὶ. 

πρισαι ((ἰς) 4.4. 

ΟΑΡΎῪΙ, 4. χὴν) 
φας Απιοςῇἢ. Ἰ. ς. 

Μουσὶ] Ομωσι 46. 

4. 0, φυλοι] ἜΧρτιπηυη ςὺ- 

33. τῇ σ"ῳ] 
49. οἱ 

, Απὔος, Βιθ οεδ, ῬΡ. 1το3). δ. σιχέ- 
4. τάσ. τὰς ἡμέρ. τῆς ζωῆς αὐτοῦ ((ς) Αη- 

τοςἢ. 1. ς. ς. τον οιἰφωγνισμου" ξνρ. 44. ὅσας) φμα: (οὐὰ. ἀε- 

ςεπὶ ἄπη. τρέφων] εχρεπιυπῖ αὔξων (οὐά. οπιπος Ατιη. 3) Κύ- 

Ρι05] κα 46. 
ΟΑΡ, ΥἹΙ, σ᾿. καὶ ἐγεν. γέρν ογδοη 44. αὐτὴν 15] α 44. 

ἃ. δώδικα ἄρχοντ.} α 46. 9. τῷ ἀγι00}] κα 46. 12. τροσφερ. 
τὴν ἡμέραν τὴ ἡμέρα ([ς) 46. τς. ἐκ] 44. 18. Σωγάρ)] 
εχρήπνιηι Σεγώρ (οὐ, Ατπν. πονεπὶ, εἰ Σωγόρ υπι15, εἴ ξογώρ 

υηι5, του αἱ Αἰτῃ. ἘΔ. 10. καὶ προσήνεγκε) 44. ἅς. τρυῦλ. 

υἵφυς δὰ ἤπειτι σοπλπμδὲς 49} ὡς τῆς ἐτερας ἡμέρας ᾿ἰΒῃῖ)Π) 44. 
4::. τρυδλ. υἱαυε δὰ σοπ). 16] ομοιὼως ταπίμπι, εἰ πάρει ἑάεπι σοτηρεη- 
ἀπιπὶ ἴῃ ςοηδαν θις ροίϊεα, 44. 36. Σουριδαὶ 46. 42. 8.9] 
Γαχὺ 46.5.5. Ἐμι δὴ Αμιονδ 44. ός. Γαδιων) Γιδαίων 406. 
8.. ὅτ. ὁ ἐγκαιν.} τοῦᾷο τὸ δωρον 44. τῶν ἀρχόντ.)] 44. 8. τῶν 
σκενὼν] α 44. 8ό. ἐχατον εἰχοσι 44. 8). ἐνιαύσ.} ὁ ἀμω- 

μοι 44. «ερι αμαρτ. δωδ. 4.3. 88. Πᾶσαι] καὶ πασαι 44. καὶ 
εἰς ϑυσιαν σωτηρίου ϑαμαλεις ὄνο, κριδι , 46. 80. αὐ- 

τῷ] ν ((9) 44. ἱλαρηρίου ἄς.) “ὩΣ ξς Δαν εώ." 
Οἱ φαμὶ εγαπ! (Ποὐὰ. ἢονεπὶ Αγ... ε 

ΟΑ͂Ρ. ΝΠ], τ. ΟἸπτυγ (δ ἴεχῖυ ἀδδίης ΡῈ; ΝλΝΝ νος ἐπ δ 

εἰ νατία ἰεδιίοηε; Οοὐϊςοὶς 44. 4. ὅλη] Ἰ δυνέα Οὐά. υηις 
Ἀπῇῃ. 8. χαὶ μόσχ.) Α καὶ 46. 

ΟΑΡ. ΙΧ, ς. ἡμέρᾳ) α 46. γ. οἱ ἄνδρ. ἰκεῖν. πρ. αὐτ.) υἱὴ 
ἐδ απξτη δαῦεηι Οοάμ, ἀμοάεοῖπι Απα. 

ΟΑΡ. Χ, 4. τὰς παρεμδ.} α τὰς 46. ς. καὶ σαλπ.--καὶ 
σαλπ. ἴῃ ςοπη. 6] α αἰτεσιῖγα εἰ αι: 115 ἰητετασεης 46. ιξ. Σω» 
γα} εχρηπιυηϊ Σογώρ (οὐά. πονεπὶ Αστη. εἰ Σεγώρ ἀυο, εἰ Σοδώρ 
ἴτε οὐπὶ ὑη8 Εἀ. Ατγπι. 47. Νεφϑαλὶ) εχρήπιυπι Νεϑϑαλὶμ 
(οὐ. φυδῖιος Αγ. 

ΟΑΡ. ΧΙ, ᾿..9 γογί. 46. 43. αντοις πυρ παρα 46. 
ματεῖς] εἰεᾶτϊ (οὐά. υπάδςϊπι Απῃ. 

κλαύσετε (οὐά. αἰϊφυΐ Ασπι. 19. φαγισϑε) α 46. 82. οὖν» 
τοῖς υἱκ.)}) 4 ΡΒ ἱ, 4) ς. 27. εχρεπιυηῖ ὁ Μωδὰρ (ὐοάά. οπιδα 
Αστι. 42. ψνγμὰς) εχρηπιυηῦ ψυγμὰς, ψυγμὲς (ὐοάά. φυϊηηυσ 
Ασαι. ἃς. ἐχμείπνυηι ᾿Ασιρωϑ ἃ ἴῃ, τ εἰ 25 ἰοςο (ὐοάά. ττες Ατσιη. 

ΟΑΡ. ΧΗ, 4. ἐλάδωσιν ὁ Απῇοςὶι. Βιδίοιῃ. ῬΡ. το 77. 

). ἅτως ὡς ὁ ϑιράπ. Απίοοι. ΜΆ ς. 11, συνεπΊ )}} ἐπρεϊτχυπι 
ϑη Οοὐά. οὔο Απι. 

ΟΑΡ. ΧΙ], 7. Ἰεφοννή] Πφϑονη 46. ἀτ2. Γαδδὶ] Γαδ 4 
41. καὶ προδϑομοι 46. 48. καὶ διηγήσ.] « (ομά. ττε5. Αὔπ:. 
41. αλλ᾽] α 46. ἢ 

ΟΑΡ. ΧΙΝ, 8. χαι δ 46. 14. σν οπΐχξει (ας) 46. 19. εἴ 

αππς, δονεῖδε, τε ε (οαά. ἀυο Αγηι. 21. αὐτὴν] τὴν γὴν 46. 

σΑΡ. ΧΥ, 2. ὑμὼν] α 46. ό. ἀναπεπ.] ἀναπεφυραμένης 

ἐλαίῳ εχρεηηυηῖ Οοὐά. αιπάεοϊπι Ατπι. 46. κατὰ σᾶδαν συν- 

αγωγ.} σαταὰ συναγωγὴ (ἢ-ς) 46. 41. ἐχεινὴ ἐκ τοῦ λαου ἀυτῆς 
οτι τὸ βῆμα Κυριω ἐφαυλισεν46. 40. καὶ οπίσω των οφϑαλμ. ὑμῶν' 
ΙΝ. ἐν οἷς} ἐν αἷς 46. ἐπ φιο Οοἀά, χυϊπάεοϊπι Απτπ. 
ἐξαγ. εὐπι ᾳ4. ἰη ςοπι.] βαρεῖ Ὁ 4,1 (εὰ νεϊτυΐξα τηληι ἐορια 1 ϑΑῇ 

ΟΑΡ. ΧΥῚ, 1. Δαϑ. καὶ ᾿Αξειρ.) Αδεῖρ. καὶ Δαϑ. 46. 
Ἐλ.] 46. οἱ υιοι Ελ. 133. 42. τᾶσ. σαρκὸς} ἴῃ πυαι. ΡΙυγΑ 

εχρειπιυης (οαά. φυΐπφις Αγηι. ας. ἐπορεύϑη)} ἐπορευετο 46. 
56. εἰ ἀϊχὼ δονπὶκμ, σ, 4ἰς Εἰκακ. ( Ποἀά. ττες Ἄττῃ. 

ΟΑΡ. ΧΝΠ], 2. τσατρ. αὐτῶν ραΐδον, δωδ. 46. 
ἙΟΑΡ. ΧΙ, 1. τρ Μωυδὴν καὶ Ααρ. 46. 

τοῖῖ. 46. 

ΟΑΡ. ΧΙΧ, 4. ῥανεῖ] αρει 46. ο. σποδὸν] σπονδὴν (ἃς) 46. 
ΟΑΡ. ΧΧ, 4. τὴν συναγ.] ροραΐοι ἄπς ἀπιουϊο Οσαά. φυϊπάεεϊπι 

Ἄγη. Κυρίου) α ἰπ Ἑά. υπᾶ Ασῃγχ. τλπτυῆι; δὰ ἑιδδεῖισ ἴῃ Οαἰά. 

οπηπίδυ5 Απη. εἴ ἴῃ αἰϊλ ΕἘά, Ασπὰ. το. ἐξαξομ.} εάκεανε Οοὐά. 
αυδῖυος Απῃ. ὑμ'»] α Οοάά. Αται. ἄϊιο, δά ἱμ ὑπὸ εχ 1195. ᾿δθοῖ 
ΦΏΔΓΡΟ Ῥγϊπὰ πιαπι. Ἐεἰϊφυΐ ΒΑΡεπῖ, 17. σον 2], 44. 58. ἡ 
«-ολίμῳ]) α 46. 19. τῷ ὕὅδατ.} “ 7οαίς ( οἠά. ἴγες Ἄγπι. ' 

16. γραμ- 
18. ἐκλαύσατε) ἐχρεϊπηυηε 

φ'" 

σιοι 

τρόπον] τοῖον ὁ 

- 



φ 
ΟΑΡ, δὰ, ἂχ 

ΑΏΘΕΝΡΑ ΕΥ ἘΜΕΝΡΑΝΌΛΔΟΙΝ ΤΌΜΟ ᾿ς 

᾿Ῥ ὍΑΡ, ΧΧΙ͂, το. δ σομένμπὶ εἰ εαβνα ἰοεαγεπὶ πα Οοιὰ ( οἀά, (εχ 
Ἄττῃ. εἰ Ὀεπογμπὶ εαβνα ἰοσαγαπὶ ἐπ Αδοιὴ (ἂς ἤπε εἰ αἱπιο) ( οὐά. 

πονεπὶ Ατπι. , 

ἙΟἌΡ. ΧΧΊΙ, ς. Βεὼρ] Ἡ αὐ ατίοίμοι Γοἀά. ἀυο Αὐπι.ῦ 22. ὡ- 

φξεία} εὐϑεια 111. 44. σοὶ οἰρκέσει} σὺ ἀρεσχη (Π0) 46, 
ΟΑΡ. ΧΧΙΠ], 4. πρὸς αὐτ.] ἐΠ Οοἀά. οὗζο Ατη). 12. οὐχὶ] 

ἐκ ἰοφιαν (ἢς) Οοά. ὑπυ5 Ατπι. 
ΟΑΡ. ΧΧΙΝ, 8. ἐχϑρῶν} ἐπ δοβίδε: εἶκε Οοάά. οπιπες Ατὐπι. οἱ 

Ἑὰ. υὑπὰ Αττη. 21. καὶ 2] α Οοάά, οἴηποβ Αὔτη. εἰ Ἑά. υπᾶ 
πῃ. - ᾿ 

ΟΑΡ, ΧΧΝ, τ. καὶ ἀπέλυσεν ἴδρ. 46. 42. ϑυσίας] ϑυγατερας 
46. 3. Κυρ. τον Ἰσρονλ 46. 4. ϑυμδ] α 46. 13. διαϑη- 
χὴν μρ, αἰωνιῶᾶν 46. ἑερατ.} αὐὶουΐυπιὶ ργριίκυπε Οδϑαά. φυΐηαυε 

Ασῃ. τς. Ὁμμῶὼϑ] Ἔχρυϊπηυης ὈὉμωώϑ Οοὐά. αυίπαυς Αττῃ. 
τῶν Μαδιαμ) τω Μαδ. 46. : 18. δολιότητι) ματαίοτητι 46. 

ΠΑΡ, ΧΧΥῚ, 14. διακόσιοι) ἧς Οοάά, ἄυο Ατηι. τς. καὶ 
ἀπίϑ. Ἣρ καὶ Αὐν.] , 46. 22. ᾿Αλλὴλ]) Αλι 46. ᾿Αλληλί) 
Αλιδὶ 46. 39. Σουϑαλαὶ τὼ Βαχαρ δῆμος ο Φαχαραι 46. 
4, ᾿Ασυξὴρ] ἐχρτίπγυπε ᾿Ασιξὴρ, εἰ ᾿Ασιξηραΐ πιοχ, Οοάά, τες. Ασπι. 
44. Βαριὰ) ὥς (οὐά. χυΐπαις Αττη. ς8. Λοξεν!] Λέευενι 46. 
ς9. Ἰωχαβὶδ) εχρείπιανς Ἰωχαξὲϑ Οοάά. φιαίυογάεοϊπη Ατην. εἴ 
Ἰοχαξὶϑ ὑπυ5, εἰ Ἰωχαϑδὴδ τάπτυπι υπι5. 

ΟἈΡ. ΧΧΥΙΙ, τ. Μααλὰ] Δίχαρα Οοάά, ἄμο Αττι. οὐ πὶ ὑπᾶ 
Ἑά, 8. καὶ τεριϑήσεις 46. τ. ἔναντι] ἐν μεέσω 46., 
σαρκὸς} εχρήπιιηϊ ἰὴ ἢυπι. ρίυγα!! Οοάά. φιίπαιιε Απῃ. 17. Κυ- 
Εἰου}] α Οοάά. πονεπὶ Ατπὶ. οὐπὶ ἀρᾷ Εά, 19. αὐτῷ] ἐς ἐίο 
Οῳβ. ὑεάεςϊπι Ατηι. σιπὶ πὰ ἘΔ. ἔναντι---ἐναντίον) α ροϊξεπι. εἴ 
αια: Πἰδ ἰητεγδοεης Οοὐά. ἱγεάεοὶπι (ῆς) Αἰτῃ. συναγωγ. 1} ἀαὐσυϊαπι 
Ῥγωτηυπὶ Οοαά, ἀνο ΑΥπι. 22. Κυριος ᾳντοῖις 46. ᾿ 

ΟΑΡ. ΧΧΥ ΠῚ, 4. δεύτερον] ἐνα 46. τι. ἀμώμους) Βδθεπε 
(οάκὶ. φυδῖυος Απη. 18. ποιήσετε] -- ἱπ ἐ α Οοἀά. φιαῖιον 
πων ῷ 

ον ἐργῴῴρλατρευτον οὐ 1184. 22. αἱ γ᾽ Ἰὰς 

ὶ ὦ σα] οὐδεὶς εογπρα εἴ δα! οπί δες ([οἰϊ. φκοερε, ΒΝ »εὶα- 

«ἴοης δά τολὴν) Οοάά, ἴτε5 Απῃ. 
ΟΑΡ. ΧΧΧ, 3.. εὐχὴν] α Απέοςϊ. Βιίδίίοιι. ΡΡ. ττοϑ. καὶ ὁρί- 

σηται ὁρισμὸν Αμιοςἢ.]. ς. τὰᾶντα ὃν ὅσα ἐξέλϑη ΑπίοςἘ, 1. ς. 
11. 0 ὁρισμὸς ὁ κατα 46. 13. κατὰ 32] καὶ 46. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙ, 1ο. ἐνέπρησαν] ἐνέπυρισαν 46. 432. δαθεῖ πυπη6- 
ΓΟ5 ἔς, εδδομηκοντα εδδομηκοντα (ἢς) χιλιαδὲς καὶ πεντακισχίλιοι 

46. 34. μία] ὃνο 46. 43. καὶ τριάκοντα] κα 46. καὶ σιν- 
τακόσια] κα 46. 49. τῶν μεϑ᾽ ἡμῶν ῬΒΙίο ;, 375,.413. καὶ υἱ-.} 
α ῬΒΙο 11. ἐς. ἀπ᾽ αὐτ.]. ἀπ᾿ ΡΒΙϊο 1]. ες. ςο. καὶ 19] κ Ρἢϊ- 
Ἰο ἷ, 37ς. τοροσενηνόχαμ.} προσαγήοχε Ῥιϊο 1, 37ζ. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΙ, τ. τλ. ἦν τοῖς υἱοῖς Ῥουξ.] τοῖς υιοις Ρονδ. ην πλ. 
46. ις. ἐρήμῳ} “ εὐωε Οοαά, {ερίεπι Αστη. 17. εἰσαγαγω- 
πεν 6. 412. Χαναὰν) Ολαπααπογωσ (οἀὐά. ογαθες Αστη. 37. Κα- 
βαϑὰμ) ἐχρηπηηῖ Καριεϑὲμ (οὐά. ἀπο Απὸ. -Ἐ εἰ Νιεούο (᾿οὐά. 

Φυλθος Αττη. ΕΝ 

ΟἌΡ, ΧΧΧΙΙΠ, 30. Ασελμώνος 46. 49. Βελσὰ]} Βελσατιν 

46. ξ2. τὰ ἰδωλα} δ εο: ἱΦρίᾳ, ἰεὰ ἑήοδα απιοὶβ ἱποϊυάϊο, (οά. 
υπὶ5 Ἄμη. Οὐπὶ ΜΝαῖ. ἐδοίυωι ΟΕΙ͂ΝΕ, τγεϊϊαιΣ Αὐτῃ. μὲ εἰ ΕἀΔά. Αττη. 

3 

οὃς] ψώέηι (ας) (ὐοάά. ττοάοςοὶπιὶ Αστη. 

εξ 2] ἡευγθ ἐϊοναι, Οοὐά. αυϊπάδοϊπη Απῃ. εἴ ὑηᾶ ΕΑ. Ατιη. 

126. 

ΑΡ. ΧΧΧΙΝ, 9. Δεφρωνὰ) Ζεξρωνα 46. 
ὃἘῬ.ν" 

11. ἅπο Σεπφα- 

μας] ᾷ 426. 14. ἀπέλαξον] , Οοὐἀά. οπιηεβ Αστη. τις. ἔπι 
Νοτου 46. 23. δουρὶ (οἀά. {ερίετη ᾿Ατμι. δοκρία τε 4] ΟὨΠῚ 

Ἑαδά. Απῃ. 44. Καμονὴλ] Σαμονηλ 46. “8. Μ|ιοκά Οοάά, 
οὔϊο Ατπι. ἥεοι ἡ τεῖφυὶ οαπὶ Βα 4. Α,π,. 

ΠΑΡ. ΧΧΧΥ, τ2. ς"} νεπία! (ὐοάά, φιαϊπογάθοϊπι- Αγπι. ΟἱΠὰ 
υτὰ Εα. Απη. 

.“ 

ὡ ΒΡ ΕΤΕΚΟΝΟΜΙΌΜ. ΟΑΡ 4,1. 24,1: σἐὦ ονῖπες δος 7, ἐς 
1: Οὐαά. φυδίυοῦ Αὐτὴ. δυσμὰς τ2ς9 126. χαὶ Λοξ.}] κα καὶ τ2ς. 
α Ἰπγτυπιαυς (οὐά. ἐερεπη Ατὐτη. 2. Σιηρ 145. 3. τρος τοὺς 

υἱᾶς ᾿2ζ. αὐτὼ Κυρ. 121) 1536. ρος ἀντον, {εὰ ν εἰξ ε σοττ. 12ς. 
4. Σηὼν τῶς. τὸν Σηὼν 126. τον βασιλ. τΖς. ἐς Ἐξὼν (ῆς) τ2ς. 
ἐν Ἐσσεξδων τλ6. καὶ Ὧγ 12, 127. ς. Ἐν τῷ] κ126. διασα- 
φῆσα!) α᾿26. 17. ἐπιζραφητε οὖν 12 ξ,) 127. καὶ πορεένεσδ εἰς 
126. Αρουδα ((ς) τ26. Νίοτον Λιδα .όὅ. ταραλιὰν ϑαλασσης 

122. εως του μεγαλ. ποτ. Ευφρ. τῶ ς. εὡς τὸν σοτ. του μεγᾶλ. τον 

Ἐνφρ. τ26. 8. παραδεδωκα ὑμῖν ἐνωπιον τὴν 12ς. γῆν, Ὡορευ- 
ϑέντες Χληβ. 127. γῆν, και εἰσελθόντες χληρ. 46. μετ᾽ αὐτάς] 0 

4106 ἑέσγαπε φμ μὴ ἰας εἰ πιεὶ (σἀὰ. οἔϊο πῃ. ΕΟ. εἰπὸν 127. 

1ο. καὶ Κυριος τι2ς. ὑμῶν) ἡμῶν τ2ς. κα 126. επληϑ. ἡμᾶς 
ως τὰ ἀςρὰ τ36. τι. ὑμῶν) ἡμὼν 12ς, τ26, 127. 

12. ὑμῶν 2] , 12ς. 13. ἐφ᾿ ὑμ.} αὶ 12ό, 127. τς. καὶ 
ἐπιρημ.) α καὶ 12ς. καὶ καταςήσω) ποτάρησαι 126. ἐφ᾿ υμιν 

ΤῊΣ 
ιό. πασ. 

καὶ ἐπεγρεψαν ἡμῖν ρήμα καὶ τὰς... 
ρῆμα (ἢς) τῶς. 

“ 

. 

155. καὶ ἕκατοντ. καὶ] α καὶ υϊγιηιηυο τ2ς. πεντήκοντ, καὶ] 
α 125. δεκαδάρχους ρεΐτηο, ἱεά αϑ ροῆδα εγαίᾳ, 127. 
δροὶ καὶ αδελῷου καὶ τᾶς. αὐτῷ ι|1.}., 126.,ὦῳἃἡὁ 17. κατὰ μιχκρ. 
125. καὶ τὸν μεγᾶν 116. ' ἀνοισεται 156, ανυσατε (0) 46. 
19. τοῦ ὀροὺς 12;5, 127. 240. εἰπὸν ὥρος ὑμᾶς ἐν χαιρὼω εκείνω, 
λέγων, ηλϑ. 127. εἴπὰ πρὸς ἡμᾶς ([ς) εν τω καιβω ἐκεινώ, λέγων, 
Ἡλι. 125. ἤλθετε 12ς, 126, ορους Αμορρ. τᾶς. Θεὸς ὑμῶν 1:26, 
127, 21. ἧμιν) ὑμῖν τς, ι26, ὑμῶν} ἡμων 126. κ τς. 
Χχληρονομῆτε 127. ΘΘος τοις τρατρ. υμιν (ῆς) 126. ἡμῶν ἡμῖν 12ς, 

«6. ἂν». 

127. δειλιασετε τ2ᾶς. ἀ4ἠκ. καὶ εἰσήλϑετε πάντες ι26, εἰς] 
α 126. εισπορευομεϑα 12 ς- τοορευσομεϑα 126. 23. εξ ἡμῶν 
126. ενωπιον τᾶδξς, ι26. 24. Ἡλθον 127. εσκοχευσαν 126. 
25. ἐν ταῖς χερσ. αὐτ.} α 126. ἡνεγκαν τδ6. ἡμῶν] κα τ2ξ. ὑμᾶς 

26. ἤϑεέλετε (0) 12}. 
47. εγογίνσατε 26. των 

Ἄμορρ. τ,ό. χαὶ εζξολεϑρ. 125) 157. ὑμῶν, λέγοντες, μέσων ἡμᾶς 
Κύριος ἐξηγ. τ26. 28. δὲ] α 157. υμὼν τὴν καρδ. 127. καρδ. 
λέγοντες 126. πολὺ καὶ ἰσχυρὸν καὶ δὺν. 12 ς,.127. 20. εἰποῦν. 
127. ττήξητε, μηδὲ] α 166. ὑμῶν 1] κ΄26. 40. ὑμῶν, το- 
λέμῆσει αὐτοὺς 126. εποιησεν ἡμιν 1λό, 127. γη Αἰγυπῆου 127. 
ΑἰγυπἼω κατ᾽ οφϑαλμους ὑμὼν τας. 31. τροφοφορήσει]) ἐτροπο- 
Φορησε 127. ετροφορησε (ῇς) τὼς, σε] , τς, 126. τροφοφορή- 
σαι) τροποφορησει 126..127. κατὰ] α 126. τὴν ὁδ.7 , τὴν 146. 
ἤλθατε 127. 32. Θεέω ὑμὼν 12ς, 127. 33. Ὥροτερος ἐν τὴ 
οδω ὑμῶν τὼς. τοορεύεσϑε] τπορευησϑαι (ἢς) τ2ς. ἐν αὐτῷ} α 126. 
καὶ ἐν] α καὶ 146. 3ς. οψεσϑε τς. τουτῶν ἢ γινεᾶ ἢ πονηραι 
αὐτὴ 12ς. ὠμοσα τοὺ δουναι 126. 117. 36. Ιεφοννι τὸς. [εφον, 
υἱᾶπια ᾿τοτα οὐ ὥρίαπι οὐδ, τλ6. διὰ τὸ οὐπὶ {44.] κα τδό. 
37. ΟΚυρ. τ2ς. . 38. Ιησοὺς δὲ νιος τό. Ναβι τως. χληρο- 
γομῆσει 126. ἀΚΆ0. καὶ τὰ ταιδια υμῶν α εἰπατε ἐν διαρπαγι 
ἐσεσϑαι καὶ πᾶν τ2ς. ὁ οχλος και τᾶν τ27)7. ὅρις] οἷος 157. καὶ 
αὖτ. σὐπὴ 144. α τὸς. κα αὖτ. 126. 40. ἐπιςραῷ. εαὐτοιῖς εςρα- 
τοι. (0) τας, τὴν ἐπὶ] α τούς, ; τὴν 125. 41. καὶ ἀπεχριϑ.] 
ἐπ κῶτὰ παντὰ τῦλεμ. ἘΠ τολεμησωμεῃα 5. τσολεμήσομ. 
και τοιησομεν 127. «ἐναντίον Κυρίου ΑἸεχιῷ κατα] καὶ 1ᾶς. ἀνα- 
λαμβάνοντες 12ς. λαξοντες 126. τὰ σκεύη] τα αρμᾶτα 126. 
Ἔ αντοῦ 1957. τὸ τολεμ.] α 126. καὶ υἱι.] α ἴᾶς. αἀμεξητε 
εἰς 127. 42. εἰπε ἀυτοῖς 1272. μὴ] 126. πολεμησητε τας. 
43: οὐκ ἡχουσατε τΔ6. καὶ παρεβ.] οὐδὲ. ἐποιήσατε κατα 12ς. 
παραδιασαμ..} α 126. 44. κατεδίωξαν τό. 
μελ.} α τᾶς, τδό. ὠσεῖ ποιήσειαν ἂν μελ. 127. ἐτίτρωσχεν τᾶς. 
Σιπρ 125) 126. ερμᾶν ι2Ζ6. ἀς. Κύριος] α 1τ2ς. ἐδὲ πρόσισχ. 
ὑμ.} α τό. 46. και ἐνεκάλησσε ἐν (ῇς) τς. καὶ εκαϑησϑε ἐν 

τθ 

Κυρίου] αἵἹ 46. 

« Ἃ ξ΄ ε 

ὡσεὶ σοιησ. αἱ 

126. ὅσας. οππὶ {44.] α 1:26. 
ΟΑΡ. 11,8. Γησων Γαξερ 46. ῖο. μιν 46. 20, Ζ4- 

χομμίῖν) Ζομφειν 46. 23. Καππαδοκεις 46. 24. τὴν φαρ.} 
εἰς τὸν φαρ. (Ώς) 46. 36. ᾿Αροὴρ] Αροηλ 46. 

ΟΑΡ, ΗΙ, 4. εἴ τισίαβ ἴῃ σο,. 14] Ἔχρείπηυης ᾿Αρδὸκ Οοαά. οἂο 
Ἀπ. ξ. ὥῶνες εἰ υεόϊες οὰπὶ Ναῖ. μαθεηῖ Ὁ {ερίεπι. Απῆ. 
9. Σανΐρ] α (ἔς) 46. 10. σολις βασιλ. 46. 14. Γαργαση 46. 
τὴν βασ.} α 46. 16. τῷὸ '1.} τῆς 1. 46... τῷ Οοδά. ἀμοάεςίπι 
Ἀπη. ᾿ἸἸαδόκ) ἢς Οοάά. ἀϊο Αττη. (δὰ Ἰὰξωκ Ἔχρητημηῖ ἀυοάεςίπι: 
᾿Αρδωχ Οοάἄ. ὑπὺς εἰ ἄτη. Εά, τῶ: ἴΑραξα 15} Ἄρραδια (ἢς) 
46. Αραξδα 2] Αρὰ (Πς) 46. 18. ὑμῖν ιϑ-τὐδιοιν 22] α δἰζογ- 
αν οἵ 486 ᾿ἰξ Ἰηϊογδςεηι 46. 27. καὶ ἀνατολ.} α 46. 

ΟΑΡΟΙΝ, 3. Κύρ. ὁ Θ. ἡμ.] , υίάεπι Απη. τ. εἰ ἄπῃ. Εά. 
(ἐὰ Δοιιίπμε εμς ποίγάπ ε τοῦς ἸΔθεης Οοαά, πηάεοίπι Ατπι. 
6. ὁ λᾶος ὁ σοῷ. 46. 12. ἐκ μέσου) α 46. 20. 6) ἐο,4 απ ΠΩ 
μα εἰ ἐκ οπιπὶ ροίοβα!ε ἵπας εἰ ἐλ οπμιπὶ ςορταρίοπε νον ( οἀ. υηὰὺς 
Ασῃ. 

ΟΑΡ. Υ,Ί, ς. ὅτι) α Οοὐά. {ερίοπι Ασπι. δὰ παῦεηῖ τεϊϊχαϊ. 
. ττατέρων} ανϑρωπὼν 46. 4. σου 4΄-π σου 25] , αἰϊογια. εἴ 
4155 ἢϊδ ἰἸηϊοδοοπί 46. ις. ὑψηλῷ] Ἔ 4 νσιαχίπς ἀρραγίροπίῤμα, 
( οὐά. 5 Αγπι. ᾿ 

ΟΑΡ, ὟἹ, 14. τοορεύεσϑε] πορενσεισϑε (Πο) 46. 
ἐν τῷ σειρ. φυλάσσων) α (ἢ) 46. 
46. | 

ΟΑΡ, ΝΙΙ, σ᾿. εἰσπορ.} “μ ῥγπήυης Οοάά, φυΐπααε τδηταπὶ 
Ατπη. ό. ἐπι προσωπὸν 46.Ἡ. 4ς. ἀπ᾽ αὐτῶν], 46. ϑεαιπιηΐυς 
Δ Ὠΐπς {Ὁ τεχῖὰ Ὁθΐαιθ νδτῖδε ἰεξείομεβ Οοάϊςοῖς 46. 

ΓΟΑΡ. ΝἼΙ, 2. σε 4] α Οοάά. ἀιοάοεοϊπι ΑΥπ). 
α Οοὐ. υηυς Ατη,. ἷ 

ΟΑΡ,. Χ, »γ. Ἐτεδαϑὰ)] παρέα Οοάά. ἀιο Αγ. 7ώρξ (οά. 
ὑπὰ5 Αττη. Ἐεϊίᾳυΐ, υἱ ποίδτιιγ 100 τεχῖὰ. ψυχῆς σον} -Ἐ εἰ εχ 
[οἵα βοίεπέϊα ἐπα (Λοά. ᾿ν5 Ατπ. Ἐ εἰϊαιΐ ἐδοίυπί οὰπὶ να. 420. καὶ 
αὐτῷ - ,μἰϊ Οοὐά. τδῖυπν ἀπο Αγ. 

ΟΑΡ. ΧΙ], η. ἐκεῖ} α Οοάά ἀμυοάεςϊπ) Δτηι. 
᾿ατηδίς. ἃ, 373. 

16. ἐξεπεερι 
19. ἐχδεξιωσαι πάντας ((ς) 

χαὶ πῇ σε) 

« ΦΑ᾽Α, 

9. ΟΟΌΨΡ ἐᾶν 


